


SKJOE\-lTBYGGI\GE\, del l.2 og 3 er en systematisert samling
av uttaleiser og meningsytringer som er avgitt i forbindelse
med utbyggingen av Skjomen-anleggene.
Saml ingens hovedvekt er lagt på saker som berorer Vatur
og Landskapsavdelingens Saksomrade. Materialet er stort
sett hentet fra arkivets saksmapper. En del uttalelser er
noe forkortet. det kan derfor i enkelte saker være nødvendig
å gå ti: bake til ark i vets saksmapper dersom det ønskes mer
informasjon.

Knut Ove Hillestad

Sunniva Schjetne
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STATSREGULERING FOR SKJOIEN-
VERKENE

For kunngjøringi bl.a. Norsk lysningsblad,
brevet er datert 23.2.68.

STATSREGULERING FOR SKJOMEN-VERKENE

Vedlagte kunngjøring bes rykket inn 2 - to - ganger Norsk lysningsblad
og 1 - en - gang i Lofotposten, Svolvær og i Fremover og Ofotens
Tidende, begge i Narvik.

STATSREGULERING FOR SKJOMEN-VERKENE

Statskraftverkene har lagt fram plan for Skjomen og Kjårdavass-
dragene i to kraftverk, Skjomen og Kobbvatn. Utbyggingen av Skjomen
kraftverk vil medføre at vassdragene fra Kjårdavatn og Iptovatn vil
bli tørrlagt, mens utbyggingen av Kobbvatn kraftverk bevirker tørrleg-
ging av elva mellom Båtsvatn og Kobbvatn.

Det er planlagt reguleringer av følgende vatn:
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I utbyggingsplanen inngår dessuten:
'1 ee va, ae ajokka,

Nordelva, Stasjonselva, Kobbvatn, Kjoriselva og Rundtindvatn til Ipto-
vatn, -i alt avløpet fra et nedbørfelt på ca. 652 km2. Herav kan avløpet
fra feltene på nordsiden av Nordelva (ca. 114 km2) føres til Losivatn
for magasinering, og avløpet fra Kjørisvatn (1Okm2) føres via Kobbvatn
kraftverk til Kobbvatn.

2) Overføring av avløpet fra Middagsvatn (11 km2) til Kjårdavatn.

3) Overføring av en del av Iptovatns samlede tilløp til Kjrdavatn og,
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sammen med en del av dettes samlede tilløp, videre til Sitasjavre i en
utstrekning som tilsvarer full kompensasjon for den innvirkning 1·eguler-
ingen av Langvatn med utnyttelse i Skjomen kraftverk via Sitasjvre
Kjårdavatn vil ha på forholdene i og nedenfor Sitasjavre.

Mulige innvendinger kan sendes til Hovedstyret for Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen, Oslo, hvor også nærmere opplysninger kan fås.

UTBYGGINGSPLAN FOR SKJOIEIN-
VERKENE

tbyggingsplan for Skjomen-verkene,
oygging. EE-Statskraftverkene. Plan
1968.

norsk ut-
av februar

+. GENRE.·

1.1 Prosjektets omfang_e&_beliggenhet.

Denne plan omfatter reguleringer i og samlet utbygging av fØlgende vassdrag:

1. !lordelva og S¢relva med naturlig utlip i Skjonenfjorden ved Elverd.

2. Kjårdaelva med utlØp i S¢r-Skjornen.

iedslagsfeltene for Skjomen kraftverk ligger dels i Sverie dels i :forge.?å.

norsk side ligger omr!det innenfor konriunene Ankene:: Bal.:a.ngen%  Wg llå I i

!Iordland fylke.

Det vises for Øvrig til oversiktskart, bilag l.l.

1.2 Beskrivelse av om-ådet.

1.2.1 Topografi._________..
De vassdrag, somdenne utbyggingsplan vil berøre, ligger i et sterk

kupert hyfjellsomr&de med topper opp til 1800 m.o.h. I om-ådet fin-

nes en del større og mindre breer, hvorav Storsteinsfjellbreen og

Frostisen er de to største.

1.2.2 Hydrologi.

Det gjennomsnittlige avlØp fra feltene er beregnet til ca. 35 1/sek/kn

eller ca. 24.5m3/sek. Hele utbyggingsområdet ligger i et innlandskli-

ma, og har stor avrenning om sommeren og liten avrenning ot:1 vinteren.

Under avsnitt 3.1.l er redegjort for de vannmerker som finnes i oro-ådet

samt hvorledes disse er bearbeidet. Det vises for Øvrig til isohydat-

kart, bilag 1.2.2, og grafisk fremstilling av avløpets fordeling over

4ret. Bilagene 3.1.la, b, c og d.

1.a.3 c929g±:
0mr!det hØrergeologisktil det s&kalte"Rombakvinduet", "Vinduet",

som består av prekambriske ber_garter(grunnfjell), er ogitt av yngre

kaledonske bergarter.

Grunnfjellbergartene består avet sedimentkompleksomgittav yngre gra-

nittbergarter. Sedimentkomplekset er eldst og består aven serie fin-
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krystallinske skifre!. Det forekommer også nesten rene kvartsitter, og

på enkelte steder fibnes også  en del kalk.marmor. Granittene er hoved-

sakelig meget grovkrnet og kalles gjerne "Skjomengranitt". Det finnes

også en middelskornig granitt med forholdsvis lite mrke mineraler og

oftest med en grå-rØcl farge. Denne grani tt-type kalles "Sildvikgra-

nitt". I

Ingeni¢rgeologisk ha en underskt bergarten

befaringer og ved analyse av steinprver ved
I

De hØye sprØhetstalli og lave strekkfastheter

den av de lave lydgjnnomgangshastigheter og

i kraftstasjonsområdet ved

NTH i Trondheim.

som er registrert, ved si-

forholdsvis hØye anisotro-

piforhold, tilsier al bergarten er utpreget disponert for å gi avskal-

linger selv ved lave! bergtrykk. Ved de topografiske forhold som opp-

trer i Skjomen,  m& eh derfor regne med intenst bergslag og omfattende

sikring ved fjellarbidene.

1.2.4 Distriktsbeskrivelse, næringsveier, kommunikasjoner.

I det planlagte utbyfings- og reguleringsområde finnes bebyggelsen ve-

sentlig konsentrert Skjomdalen mellom Elvegård og Fjellbu. I sør-

Skjomen finnes  også  aen gårder SWilt to turistpensjonater.

I 1960 bodde det i enes kommune i alt 6.600 mennesker, hvorav i

Skjomdalen 139 og i $r-Skjomen 30. Videre ligger noen få gårderpo:
vestsiden av Skjomenfjorden uten veiforbindelse.

Sentrum i Skjomdalenjliggerpå Elveglrd nederst i dalen. Her finnes

landhandleri, telefo sentral, postdpneri, kirke og skole. Offentlige

kontorer for øvrig lgger på Ankenesstrand og i Narvik.

Nearingslivet i Ankendskomuneer vesentlig basert  pd  jordbruk og fiske.

Industri av betydninJ rinnes ikke.

Skjoma (Elveglrdselv)! går for l være en meget god lakseelv, men fangst-

1 . I JI •resu tatene ayes 1kke u svare helt t1l omtalen, Resultatene for en del

Ar er omtalt under pt 8.2.1. Videre har Skjomenomrldet en del tu-

risttrafikk med blantl annet flere merkede ruter over til Sverige. Nar-

vik og omegn turistforening har i alt hytter i området.

Reindrift finnes, menl bare i beskjeden grad.
!

Kommunikasjonene er blitt relativt gode etter 1963, de fest veiforbin-

delse med Narvik ble bpprettet. Mellom Elvegård og Grønvold i Sk,jomda-

len er veien imidlertid mindre god. Den er smal og svinget med en del

trebruer av dårliG standard.

Avstanden fra Ua.rvik til Elvegå.rd er ca. 35km. SØr-Skjomen har ingen

veiforbindelse, men båtrute til Narvik.

1.3 Planlegging_og_markunderskelser.

Stutskraftverkene begynte planleggingen for alvor i 196l med ka.rtlegginc OG

lJefarinGeri marken. Det har vært drevet omfattende underskelser sorrene

1965, 1966 og 1967. Disse har omfattet seismikk, sjakting, geologi og hydro-

luGi, I de siste 5 &r er det drevet breundersØkelser på Storsteinsfjellbreen,

blant annet for mAling av breavl#pet.

I forbindelse med plunleggingen har en ogsd vurdert utbygging av Sildvikvuss-

draget som ligger i samme omradet, se egen skisse l.3.a.

Denne utbygging separat vil bli relativt kostbar, Etter vårt prisgrunnlag for

kraft. vil utbyggingen gi en brutto rentabilitet på 7 - 13%.

Statens Vattenfallevek og Statskratt.verkene har sammen vurdert en plan om fel-

les utbygging mot Sr-Skjomen. En svensk/norsk utbygging vil medf/re at de

nurske traseer beholdes, men hele anlegget vil bli dimensjonert for svenske

vannmengder i tillegg.

Til tross for at en slik utbygging er lnnsom for begge parter, fra norsk

synspWlkt meget lnnsom, har det i forhandlingene kommet frem momenter fra.

svensk side som taler imot en slik lsning. Arbeidet med denne plan er derfor

innstilt. Planen er vist på bilag 1.3.b.

l. Alternative_lsninger.

Ved planleggingen har det vært aktuelt &  vurdere alternativ som berører vass-

drag i Sverige. Vi er blitt stående ved et alternativ, norsk utbygging, som

bare påvirker den svensk/norske sj Sitasjaure ved G,jennomstrØmning. Egen

sknad for gjennomstrømning vil bli sendt Sverige for behandling. Det finnes

en rekke alternative løsninger for anleggets tWlneltraseer. En skal ikke kom-

me inn på alle disse. men som de to hovedalternativer står en utbygging mot

sør-Skjomen kontra en utbygging mot Skjomdalen ved Lillefallet, ca. kote 37.

Selv etter den sistnevnte lisning vil en i Skjoma nedenfor kote 37 få en

stetkt redusert sommervassfpring og en tilsvarende Økt vintervassfØring.



1.4.1 Vurdering_og_vr-1:g_av_alternativ.

Produk.sjonstat pr. Ar ved A legge stasjonen til Skjomdalen utgjir ca.

70 GWh (37 m fall). Dette kan utbygges marginalt i kraftverket i sør-

Skjomen for 15\øre/kWh. Regnerman en midlere energipris lik 2.7 ¢re/

kWh, vil inntetene kapitalisert etter 9% utgjøre 30 ¢re/kWh. Man får

alts! en total !gevinstpA ca. 10 mill. kroner. Skj,Ønn og erstatninger

(laksefiske etd.) er holdt utenom disse tall.

Etter vuruerinJ av det ovenstående er Statskraftverkenes konklusjon at

"Alternativ S,ØrrSkjomen" b¢r komme til utf¢relse.
I

I

2. SØKN ADEN GJELDER.

He gule rings grensene fremgår av f,Ølgende tabell:

Naturlig
HRV LRV HFV Magasin  mill. m3

vannstand Opp Kote Ned Kote Kote Demning Senkning Sum

Los i vatn ___ .. 73l i 2 732 3 7 73 0 155 155

Vannaksvatn.. 853 5 858 0 853 859 2l 0 2

Gautelisvatn 852 6 858 12 8o 859 32 36 613

Båtsvatn---·· 81 17 858 16 825 059 52 1 66

Kjørisvatn .... 885 0 805 10 875 885 0 10 10

lptovatn ____ 611 4 615 6 605 616 8 8 16

Kjårdavatn __ 600 7 615 19 589 616 25 35 60

Langvatn __ .... 673 l 672 3 630 673 0 300 300

2.Generelt.

I henhold til denne pl s¢kes det om tillatelse til å bygge ut de ovennevnte

vassdrag med de felter logve.a fØringer som er nevnt under punkt 3.1.2.

Langvatn har naturlig 8r1Øp til Sverige. For at det skal kunne nyttes som

norsk magasin forutsettbs tillatelse fra svenske myndigheter tilA nytte Si-

tasjaure som en gjennomstrimningssj. Om sommeren vil en da kunne magasinere

det naturlige tillØp i Langvatn. Som erstatning vil Sitasjaure få tilfØrt

vann gjennom tunnelen fra Kjlrdavatn. Om vinteren vil en kunne slippe vann

fra Laogvatn ned til Sitasjaure og derfra gjennom tunnelen til Kjårdavatn og

kraftstasjonen.

2.3 Overføringer.

Adgang til å overføre vann fra Losivatn, Smaillerieppe, Breelva, Sælkajokka,

Nordelva, Stasjonselva, Kobbvatn og Kj6riselva til Iptovatn med inntak på de

steder som fremgår av planen.

Adgang til A overføre Rundtind vatna tillØp til Iptovatn.

Adgang til A overfre Middagsvatns tillØptil Kjårdavatn.

til A overføre deler av de ovenfor nevnte vannmengdertil Sitasjaure omAdgang

sommeren og tilbake igjen om vinteren.

S¢knaden gjelder derforprimrt

regulering i Langvatn. ,
I

I

Prosjektet innebærer at det m&

ekspropriasjonstillatelsier:

2.2

med regulering i Langvatn og subsidiært uten

s¢kes om fØlgende regulerings-, overfØrings- og

I
I

I

Adgang til A foreta reguferinger i fØlgende vann:

Feggleringer.

2.4

2.5

Ekspropriasjonstillatelser.

Adgang til å foreta de ekspropriasjoner av grunn og rettigheter som er ndven-

dig for A bygge Skjomen kraftverker med tilhØrende overfØringstunneler og re-

guleringsanlegg.

Losivatn------t---Nordelvvassdraget.

Vannaksvatn .. --,---SØrelvvassdraget.

Gautelisvatn_.:.--- 11

BAtsvatn- 
1 

_
Kj,Ørisvatn-------
Iptovatn-- \___ 11

Kj4rdavatn----.-...Gardavosdrape·
Langvatn verst' i Luleål.vvassdraget.

I

Forbehold.

· av anlegget forbeholder vi oss rett til å kunneUnder detaljprosjekteringen

foreta endringer i den tekniske utfØrelse samt mindre endringer av planen for

øvrig. Dette gjelder også veier.



3.1.3 Fallhyder.____.. "

I

Alle kotehyder refererer ehten til vassdragsnivellementer eller flyfo-

togrammetriske hiyder. Hiydene er avrundet til nærmeste hele dm. Allt·

felter utnyttes over fallhyden fra Iptovatn og Kjårdavatn til kote O

(sør-Skjomen). Feltene til! og med Båtsvatn og KjØrisvatns felt utnyt-

tes dessuten over fallhoyden fraBåtsvatn og KjØrisvatntil kote 644

(Kobbvatn). \

De nyttbare fall for Skjomelverkene blir da:

Skjomen kraftverk: ·1

3 2 Skjomen_kraftverk.

3 2.1 Beskrivelse

Kraftstasjonen, som ligger i Durmålstindmassivet

et fjellanlegg., Bilag 3.2al a, bg c.

sør-Skjomen, vil bli

Inntak.

Kjårdavatn. Iptovatn.

Overvann:

HRV------------------------------
1

LRV.... ··--- ---------------------

Normal vannstand-----------------

Normalt bruttofall----------

Normalt nettofall-----------+-----
. . •) /  3 I

Energiekvivalent kWh m --1-----

:::rvann, ! _
LRV .. t ........
Norm.al vannstand-------------L----
Undervann _

Normalt bruttofall..--------------
Normalt nettofall t _

' . k . 1 ) kWh/ 3Energie viva ent m .....4.-.-

x) Heri inkludert tap i. turbiJ 1

samt i tunneler og SJakterl

I

615.0

589.0

612.9

0

612.9

606.1

1,85

generator

615.0

605.0

61.0

0

61.0

606.1

1,85

) ueri inkludert tap i turbiner,generatorer (og hovedtransformatorer)
samt i tunneler og sjaktet.

Kobbvatn kraftverk:

Inntak.

Båtsvatn. Kjszjrisvatn.

858.0 885.0

825.0 875.0

851.0 881.T

644.o 6hh.0

207.0 237.

200.4 232.0

0,91 0,56t

Anlegget vil ligge i en bergart som etter all sannsynlighet er dispo-

nert for avskallingerpå grunn av bergtrykket. En kan derfor vente

vanskeligheter for de bygningsmessige arbeider stasjon og trykksjakt.

Adkomsttunnelen vil få en lengde p&  550 m, o& en h00 m lang avlØpstWl-

nel vil lede vannet ut i sjøen.

Trykksjakten, som vil bli 270 m lang, vil få en helningsvinkelpu809•

Sjakten vil bli frt opp til et tverrslag på kote 250, der det vil bli

montert finvaregrind og konus. Sjakten vil rå innstØpt rør med en in-

dre diameter p&  3.0 m.

Turbinsentret vil f& kotehyde  pi  ca. • 7.o.. Stasjonen vil rå ? verti-

kale Francisaggregater med en maksimal ytelse på  tilsamen 250 MW

Hvert aggregat blir dapå 170 000 HK. Omdreiningshastigheten vil bli

500 o/min og maksimal vassføring 48 m3/sek.

Det vil bli installert 2 stk. trefasetransformatorer i blokk-kopling,

Fra disse røres kraften i kabel til 132 kV utendørs koplingsanlegg.

132 kV-anlegget, som vil bli bygget med en hjelpeskinne og en hovedsam-

leskinne samt reservebryterfelt, vil ha 3 stk. felter for utgående lin-

jer.

Hjelpeanlegget vil bli forsynt fra generatorene over betongreaktorer

med reserveinnmating fra 22 kV lokalnett. Bilag 3.2.1 b viser enlinjet

skjema.

3.2.2 Installasjon.
-------------
Installasjonen er satt til 250 MW fordelt på  2 aggregaterA 125 MW.

Marginal effektkostnad i Skjomen kraftverk er 250 kr/kW. Ekstra kost-

nad ved å installere 3 aggregaterA. 100 MW i stedet for 2 aggregater

A 1?'» MW vil bli 12.5 mill. kroner. En kan i f¢rste omgang insto.llere

x 100 1-fwog i.;jøre alle nødvendige forarbeider for et 3. aggregat på

100 M\I Dette vil i frste omgang gi en kostnad soin er h.2 mill. kr.

millllrt: enr1 rur full installasjon av 250 MN.

(og hovedtransformator)

Tappekapasiteten gjennom Norddals tunnelen fra magasinene Losi vatn og

Båtsvutn blir ikke alene stor nok til en belastning på  300 MW i Skjomen



kraftverk. Med delasineren vil få i Iptovatn og Kj&rdavatn, samt

det tilskudd en maksimalt vil f& fra Norddalsoverfdringen, vil en kunne

holde fullast på 300 i vel 1 måned. Dette er såvidt knapt at regu-

lering i Langvatn m& sies & vere en forutsetning, hvis effekten skal

kes til 300 MW.

Elektrisitetsdirektortets kraftprognoser for de nermeste 10 &r viser

en belastningsfordelig over  Aret som svarer  til en brukstidpl 5000 -

5500 timer. Dette gjelder for hele omr&det Ofoten - Lyngen - Porsan-

ger - Øst-Finnmark sob antagelig vil bli ett samkj¢ringsområde fra hØs-

ten 1972.

Behovet for ekstra effektm sies & vere noe usikkert.
I

Med de antatt bedredeF' samkj¢ringsforhold i fremtiden, eventuelt også

med varmekraftverk, h en valgt installasjon som nevnt innledningsvis.

250 MN. Denne instal asjon tilsvarer en brukstid p&  l00 timer.

3.2.3 Inntak og .. tillØpstunnf· ler.

Det  vises  til bilagen 3.2.3 a, bog c.

Till&pstunnelen fra kraftverket mot inntakene vil f& et slikt forlp:

Fra tverrslag topp trykksjakt p&  kote 250 vil 2000 m av tunnelen g& til

tverrslag Lappviklemmen med en stigning l : 9. Tunneltverrsnittet p&

denne delen vil bli 35 m. Videre innover vil tunnelen gå horisontalt

5300 m fram til et Y-punkt. Her vil tunnelen dele seg i to. en avgre-

ning til Iptovatn på 430 m og en avgrening til Kjårdavatnp8 2950 m.

Tverrsnittetpl disse]tunnelene vil 1i 27 ?.

Videre vil det bli inntak med luker og varegrinder i Iptovatn og Kjår-

da.vatn.

I
Tunnelene vil bli drevet fre et tverrslagp8 kote 250, fra et tverrslag

i LappvikleDD11en og frd en synk ved Iptovatn. Inntak.et i KjArdavatn vil

bli utf¢rt utenfra etter  at vannet first er tappet ned.

3.3 Kobbvatn kraftverk.

3.3.1

(X)

Beskrivelse.

Dette kraftverk utnyttler fallet mellom B&tsvatn og Kobbvatn. Hele an-

legget vil bli liggende i fjell, se bilagene 3.3.l a. 3.2.l b, 3.3.1 c.

Adkomsttunnelen vil bli 600 m lang med fall l : 12.

I

I

3.3.2 Installasjon.
-------------

3.3.3

Undervannstunnelen vil bli 1200 m lang og vil f& et tverrsnittpd 12 m?

Trykksjakten som vil bli råsprengt vil få en helning på  509 og vil bli

235 m lang. Tverrsnittet vil bli 10m.
I stasjonen vil det bli installert ett vertikalt Francisaggregat med en

maksimal ytelsepl 30 MW eller 1.000 HK. Maksioal vassføring vil bli

17 m?/sek, og aggregatets omdreiningshastighet 500 o/min. Det vil bli

installert transformator i blokk-kopling. Fra trefasetransformatoren

f¢res kraften i kabel til 132 kV utend¢rs bryterfelt, og videre over en

ca. 20 km lang linje til koplingsanlegget ved Skjomen kraftstasjon. Se

enlinjeskjema, bilag 3.2.1 b.

Installasjonen er satt til 30MM, Kraftverket, som hovedsakelig skal

levere vinterkraft, vil få en brukstid på  ca. 3300 timer. En Øk.nine av

installasjonen vil kunne gjires rimeligere i hovedstasjonen i Skjomen.

Inntak. og till¢pstunneler.
--------------------------
Det  vises  til bilag 3.3.l a.

Tunnelen fra inntaket i Båtsvatn til ventilkammeret vil bli 5150 m lang

og vil få et tverrsnittp8 12 • Denne tunnelen vil bli drevet fra en

synk ved B&tsvatn og et tverrslag ved ventilkammeret.

Gjennom en 580 m lang l2m sidetunnel vil Kj¢risvatn bli tatt inn pA

till¢pstunnelen. Kj¢risvatn ligger h¢yere enn Båtsvatn, og det er for-

utsatt at vannet fra Kj¢risvatn kj¢res ut mens luken mot B&tsveatn er

stengt.

Det blir inntak med luker og varegrinder både i Båtsvatn og Kj¢risvatn.

Det vises til oversiktstegninger under bilagene.

3.4.l Losivatn.

Losivatn vil bli magasin for till¢pene fra eget felt, Smaillerieppe,

Breelvag Selkajokka. Vannet vil bli senket 34 meter til kote 70.

og vil rå HRV på kote 732.0. Dette vil gi et magasinpl 155 mi11 m?.

Senkningstunnelen, som også vil bli overf¢ringstunnel, er nærmere be-

skrevet under punkt 3.5.1.



Kostnadene for dennJ tunnelen er dels A betrakte som magasinkostnader

for Selkajokk.a, Brelva og Smaillerieppe, dela som overfringskostnader

for Losivatn og Smaillerieppe til Norddalen. En helt riktig fordeling

er vanskelig & foreta. Det er valgt flgende betraktning:

Totale magasinkoatn¥er for Losivatn magasin vil bli: Totale tunnel-

kostnader fra Selkajokka til Loaivatn minus kostnader for billigste

overfring av Losivjtn og Smaillerieppe til Norddalen minus kostnadsbe-

sparelse pd  den vid re overfØringatunnel Norddalen - Iptovatn. Dette

gir en magasinkostnaid p&  7 6re/m' eller.Tire/kWh.

3.4.2 B!tsvatn,_Gautelisvtn_og_Vannakavatn.

Disse tre vann ligger i samme vassdrag og har naturlig vannstand pl

henholdsvis kote 01\,052 og 853.
En fyllingsdam nede1for BAtsvatn vil gi et demningsmagasin i B!tsvatn
pl 52 mill. m1, i Gajutelisvatn 32 mill.m,og i Vannakavatn 24 mill.ml,
HRV vil bli kote 058,0. Dammen er vist pA bilag 3.4.2. Morenemasse

til tetningskjerne i1• dammen finnes like ved.

funnet brukbar.

B&tsvatn vil f& en senkningpd l6 meter til kote 825.0. Dette vil ut-

gjire et  magasin pd ll mill, m°, Gautelisvatn vil ved en tunnel ut til

Massen er underskt og

BAtsvatn bli  senket l2 meter til kote 840.0.  Senltningamagaain i Gaute-

lisvatn vil bli 36 mji11.m1 Vannaksvatn vil ikke fl noen senkning.

Totalt magasin= 158/mill. m°. Det vil si en regulering for feltetp&

80 $. Magasinkostnadene er beregnet til 12 $re/° eller 6.l re/kWh.

En ytterligere oppdering vil medf¢re at magasinet vil flyte over riks-

grensen og demme ned; svensk omrlde.

3.4.3 Kj¢riavatn.____ ...
Kj¢risvatn med naturlig vannstand pl  kote 885 vil bli tatt inn pl til-

1¢patunnelen til Kobbvatn kraftverk. VedA slå ut i vannet på kote

875.0 vil en mellom kote 085.0 og kote 875.0  rd  et magasin p8

10 mill.  m1, eller c1.100 % regulering. Magasinkostnaden vil her bli

liten, da det vil dreie seg om et utslag under vann og en regulerings-

luke.

3..b Iptovatn.

Iptovatn sammen med Kj&rdavatn vil bli inntaksmegasin for Skjomen

kraftverk. Det vil ved Iptovatn bli bygget en mindre betongdam med HRV

på kote 615.0. Naturlig vannstand er kote 61l og LRV settes til kote

605.0. Dette tilsvareral godt som total utnyttelse av senkningsmaga,-

sinet p4 8 mill. m1u Demningsmagasinet blir ogsl pl  8 mill.  m 3, slik

at totalt magasin vil bli 16 mill.m 3• Fastsettelsen av HRV  ml sees i

sammenheng med Kjlrdavatn og Sitasjaure og muligheten for& overfire

vann til og fra Sitasjaure i forbindelse med Langvatnreguleringen. Det

er da n¢dvendig at de tre vann - Iptovatn, Kjlrdavatn og Sitasjaure -
kommuniserer.

HRV og LRV i Sitasjaure er avhengig av Vattenfalls fremtidige disposi-

sjoner. En eventuell regulering vil i alle fall bli holdt innenfor

grensene kote 615.0 og kote 595.0.

Total kostnad for demningsmagasin sllttsammen for Iptovatn og Kjlrda-

vatn er ca. 18 ¢re/m3 eller 12 ¢re/kWh.

3..5 Kj&rdavatn.

3.».5.1 Dam.

Kj&rdavatn med naturlig vannstand pl  kote 608 vil bli demt opp

til kote 615.0. Denne b¢yde er bestemtpl grunnlag av de seam-

me forutsetninger som for Iptovatn {se punkt 3..). LRV i

KjArdavatn vil bli kote 589.0. Denne h¢yde er gitt ut fra den

forutsetning at  maksimal driftavasaføring skal kunne tappes

fra Langvatn via Sitasjaure og Kj&rdavatn til kraftstasjonen

ved kote 595.0 i  Sitaajaure.  Totalt magasin vil bli

60  mill. m1 •

Som nevnt under punkt 3.. og punkt 2.2, forutsetter en ut-

nyttelse av Langvatn som  aain at  en kan benytte Sitasjaure

til gjennomstrimning.

Da man ikke kjenner de svenske planene for utnyttelse av Si-

taøjaure, og heller ikke vet hvordan en avtale om gjennom-

strømning vil kunne se ut, barman valgt  A  regne med ytter-

punktene b&de for HRV og LRV i Sitasjaure.

Dammen ved Kj&rdavatn vil bli en massiv betongdam og vil koste

2.5 mill. kroner. Se ellers punkt 3.l..



3.5.2 Nordelva - Iptovatln.
-------------------
Det vises til bilag 3.5.2.

Dette blir en overf6ringstunnel med inntak som flger:

l. Nordelva vil bli tatt inn på ca.  kote 60, For inntaket vil det

bli bygget en mindrebetongdam, Som omtalt under punkt 3.5.l, vil

også regulert vann blitørt til dette inntaket fra Losivatn om vir

teren,

3 .,4. 5 .2 Senlu,ingstunnel.

Med denne tunnel vil en kunne senke KjArdavatn til kote 57l.0.

Tunnelen vil bli 1600 m lang og vil få et tverrsnitt p4  12 ?.
I byggeperioden vil en da kunne utføre inntakaarbeidene i

KjArdavatn og utslaget fre Sitasjauresidenpd det tirre. Det

siste er meget viktig, fordi bunnen i utslagsomr&det er dekket

av store mengder med lgsmasse.

2.

3.

l.

Stasjonselva vil bli tatt inn ved et bekkeinntak pd ca. kote 650.

Kobbvatns tillp vil bli tatt inn ved et inntak nar utlipet av

Kobbvatn. I

i&riselva vil ved et vanlig bekkeinntak bli tatt inn pd  ca. kote

650.

Overf¢rngstunelef ·Nordelva - Iptovatn vil totalt bli ca. 20km lang

Tverrsnittet vil b1 17 m? rra Nordelva til Kobbvatn og 23 m? rra Kolli

vatn til Iptovatn. Tunnelen vil bli drevet fra et tverrslag ved Hol.r.i,

i Kobbelva og fra ft tverrslag ved Stasjonsholmen i Norddalen.

Rundtindvatn_-_Ipttvatn.

Dette felt vil bli overført til Iptovatn ved en 400 m lang tunnel (mu

ligenskanal). Se bilag 3.5.2.

Middaaavatn_-_Kjårt••atn.

Feltet til Middagsvatnvil bli overfØrttil KjArdavatn ved en 1500 me

ter lang 12m tunnel. Se bilag 3.2.3a.

3.5.5 Ki&rdavatn_-_Sitasjaure.

Tunnelen mello Kj&rdavatn og Sitaajaure, som vil fl et tverrsnittpå

27 ,  vil bli 3300 m lang. Den vil bli drevet fra synk ved Sitasja

der det  også  vil bli montert luke. Utslag i Kjårdavatn vil bli fore-

tatt etter at KjAr4avatn røret er senket og de store lismasser over

3.5.3

slagsstedet er fjernet.

Denne tunnelen vil virke som overføringstunnel til og fra Sitasjaure

forbindelse med gvatnreguleringen. Se punkt 2.2 og punkt 3..6.

3.4.6 Langvatn.

I Langvatn f&r man et magasinpå 300 milL m3 ved en senkning pA  4 3 me-

ter. Senkningstunnelen vil bli 3650 m lang og vil fl et tverrsnittp8

12 m Tunnelen vil dessuten få luke til regulering av tappingen.

Prognoser viser at det fremtidige kraftbehov i området vilvære fordelt

over Aret med 10 %vinterkraft og 30 %sommerkraft. Da Langvatnmagasi-

net er meget billig, vil det være lØnnsomtå utnytte det slik at en for

Skjomenverkene totalt fAr 100% regulert vassfØring ved årsfordelingen

70/30. For A oppnA dette trenger en 190 mill.m3 magasin i Lengvatn.

Resten av Langvatnmagasinet, 110 mill.m°, holdes igjen som tØrrArsre-

3.5.a

serve.

I magasinkostnadene inngAr senkningstunnelen ved Langvatn, tunnelen

Kj&rdavatn - Sitasjaure (se punkt 3.5.5) og delvis senkningstunnelen

ved Kjårdavatn (se punkt 3..5.2). Disse kostnadene er tota.lt beregnet

til 20 mill. kroner.

3.5 .0verfiringstunneler.

Selkajokka - Breelva - Smaillerieppe - Losivatn.
------------------------------------------------

@

o

Det vises til bilag 3.5.1.

Denne tunnelen, som også omtales under reguleringsanlegg, vil røre vann

fra Selkajokka, Breelva og Smaillerieppe til Losivatn i sommerperiodene.

I vinterperiodene vil en kunne tappemagasinertvann fra Losivatn ut

gjennom et tverrslagpd tunnelen, slik at vannet renner ned til innta-

ket i Nordelva og derfra over til Iptovatn og kraftstasjonen.

Tunnelen drives fra det rør nevnte tverrslag med vekseldrift p8  2 stur-

fer. Lengden mot Losivatn blir p&  6580 meter, og lengden mot Selke,jok-

ka blir 7320 meter. Tverrsnittet varierer fra 11m2 ti1 1 ?.

Tverrslaget støpes igjen, og det vil bli montert en tappeventil. Ved

Losivatn vil det bli montert luke.



3.6 Anleggsveier.

Prosjektet vil fl ca. 75 1:- 80 km anleggsveier, herunder ogsd inkludert en ca.

10 km lang vei fra Elvegrd til kra.rt.verket i Sr-Skjomen. Videreml det byg-

ges en del bruer foruten lat veien opp gjennom Sk.jomdalen ml  forsterkespl vis-

se partier. Veiene er tdgnet inn pl  bilag 1.1.

I

3.7 Permanente administras'o =_9829l±£!g£:

Disse er tenkt plaøertpå Elveglrd, hvor det finnes omrlder som er meget godt

egnet.

4. PRODUKSJON.

l.1 Beregningsforutsetninger_9g_-metode.

Til produk.sjonsberegningee er det benyttet et regnemaskinprogram, SB - 13,

som i detalj simulerer driften av kraftverkene og overføringstunnelene gjennom

en årrekke. Programmet er basert på en modell med to kraftverker i serie og

overfØringstW1neler med vlkårlig antall inntak ogmagasin for hvert kraftverk.

Beregningene er gjennomfØt for perioden 1919 - 1959 og er basert pl  V.M. 740 -

sørelv bru.

4.2 lletto_energiproduksjon.

For energiproduksjon og inntekt oppgis to tabeller henholdsvis med og uten

Langvatn regulert,

Primert, med Langvatn.
----------------------
Totalt har en'II%magasin. Dette betyr at regulertvaaafØring,Q er

reg'
100 av midlere vaaafØring, iddel'

Kraften forutsettes produsert med 70 % om vinteren og 30 % om sommeren.

Midlere produksjon i GWh.·--··---

Alt er primakraft ... ·-··-··--······--··

3kjomen.

Vinter

75

Midlere årsinntekt, mill. kr..- 22.62

Sommer

Kobbvatn.

Vinter Sommer

Totalt.

I Aret

346 88 13 1201

5.19 2.64 0.20 30.65

Subsidiært, uten Langvatn,

T'otalt magesin vi1 bli5 , o& - Vil b1i 82 av 8;aae1· Med rorde1ing

vinter/sommer på 70/30 fåes fØlgende produksjonstall:

Man kan i dette program kun benytte ett vannmerketor alle inntak. Det vil si

at i beregningene variere tillØpet ved alle inntak i takt med V.M, 7l0. Da--

taene for V.M. Tl0 er 5-dgns verdier.
I

Med de nedenfor angitte kraftpriser viser beregninger at fordelingen av vinter-

og sommerkraft bir vre 70. $  vinterkraft og 30S aommerkrart.

Prima vinterkrart.............. 3.0 6re/kWh,
Tilfeldig vj.nterkratt 1.5 Øre/kWh.

Prims sommerkraft......--.---. l. ire/kWh,

Tilfeldig stmmerkraft 0.75 øre/kWh.

av kraften med  7 % om vinteren og 30Som sonaneren er også i over-Fordeling

Skjomen. Kobbvatn. Totalt.

Vinter Sommer Vinter $onaner I Aret

Midlereproduksjon i
GWh _______

602 18 88 13 1201

hvorav:

Prima produksjon
i G\lh _________

62l 287 88 13 1012

Tilfeldig produksjon i G\lh _____ 58 131 189

Midlere Arsinntekt, mill.kr ••• 19.59 5.30 2.6l 0.20 27.73

. 0 ST NA DS OVERSLAG.

ensstemmelsemed prognosen' for kraftbehovet i denærmesteAr.
ledenforer satt opp et sammendrag av hvordan de totale koatnader, 315 mill. kro-

er  fordeler seg  pl de enkelte poster (Primersknad):

Kostnad i 1000 kroner.

'uppe • Finanskonti.

·dskri vning varebeholdning- ...... ··-······---··-····------··---- _

·nter av auleggskapi tal.·---··------------------------------

400

10 000



Gruppe l. Administrasjon og stikning.
I

::::: r:sj :n ·j _ ··--- __ ..

Gruppe ').....

Gruppe 3.

Gruppe 4.
3ruppe 5.

ruppe 6.

ruppe 7.

ruppe 8.

ruppe 9.

Eiendoms- og bygningsforvaltning _,, ,.

Trans port forval tn
1fng- ·----- .. -- --.·-··-

Tele fon g elektrisk kraft .. _

Maskinforvaltning; _-··----- _ ..

Reguleringsanlegg;, ..

TillØpsområdet t -- ., __ _
Kraft s tasj onsområf et _··- _

Permanent utstyr - - ..

Sum O - 9 - .

Avrunding - _

Uten_Langvatnreguleringens

Kostnad i 1000 kroner Midlere inntekt av Skjomen kraft verk pr. i"l.r - - 2.89 ill. r.
Midlere inntekt av lKobbvutn kraft verk pr. ur .--------

Swi :•7. 71 11i 11. I.i-.

21 000

2 000
Uruttorentabilitet for prosjektet vil etter dette bli:

19 300

15 700

6 290

l 300

103 600

53 900

23 500

53 500

310 l90

4 510

315 000

l'rinært:

:.;ubsidiært:

30.65 100 1
7T'5"

27.7355 100 1

Kobbvatn kraftverk betraktes som en marcinal utbyc;r;inc;.

rentabilitet pu:

2.80 , 100 1
33.5

9.7 1

Dette vil ei en Lrutto

8.5%

LIE N D O MS F O R II OLD.

Total sum ..

et er for hver enkelt gruppe\ lagt til et belØp for uforutsett og avrunding. Ut

.'ra det detaljerte kostnadsoverslag har en beregnet kostnadene for Kobbvatn kraft.

erk til 33.5 mill. kroner og utgiftene i forbindelse med Langvatnreguleringen ti:

) mill. kroner.

7.1 Fallretti;heter.

7.1.1 Elvegrdsvassdraget... ..

EREGrJET I NNTEK'T 0 G RENT AB IL IT ET.

overensstemmelse med punkt .2kan en sette opp fØlgende inntekter:

I

!rdien av tØrrårsreserven i iansvatn er ikke medregnet.)

Fallene fra sjøen til snmlØp mellom Uordelva oc Sprelva, ca. kote 62.,

eies uv private c;runneiere. Videre er "halv elv"  på  nordsiden av :lord-

elva til ca. kote 7 o "halv elv" p% vestsiden av ::i¢relvn til cu. ko-

te 06 privat eiendom.

Den 5vrige del  av vassdraget  ligger i statens h4yfjell.

7.1.2 Kj&rdselvvassdraget.
..................- ..

d_Langvatnreguleringen:
I

-ilere inntekt av Skjomen kr4ftverk pr. år -- .. -- .. ---· - __

1lere inntekt av Kobbvatn kraftverk pr. år _ .. .. .. - -- .. --
1 --------

1

27 .81 mill. kl

2.0

!..iur1 ...... _ .. 30.65 mill. kr

Fallrettene oc; retten til regulere vannet i Kju.rdaelva ned bielvt•r er

allerede kjØpt av NVE. Dette gjelder hele vassdracet fra sjpen til

crensen mot statens hØyfjell, på ca. kote l00.

Andre_retti;heter_Pc_forhold.

'e vrige rettiheter i de to vassdragene tilliger grunneierne. Ln ner de-

tuljert overs1kt over de forskjellige grunneieres fallrettigheter o; fallretre

er aturbeidet.



8. SK ADER 0 G u LI::IMp ER. 8.2.2 Nordelv-vassdraget.
-------------------

8.1
I

Kraftstasjonsområdet4_sør-Skjomen.
En del grunn må erverves ved kraftstasjonsomr&deti  Lappvika.

her vesentligav løvtog, fjell og ur.

En fyrlykt som ligger' ved strandkanten ml  antagelig flyttes.

Veien fra Elvegård ti Lappvika krever avstlelse av grunn, vesentlig fjell-

Grunnen bestAr

grunn og uproduktiv skog.
I

Et omr&dep Elvegårdlmå erverves for administrasjons- og boligbygg.

Fjordbotn SØr-Skjomen har en meget vill ogvakker natur. Stedet vil etter at

anleggsveien til Lapprika er bygget bli lett tilgjengelig for turister.

Det vil dessuten bare mangle et par km pl at de som bor i Sr-Skjomen f&r fast

veiforbindelse.
I

8.2 Vassdragene_o§_,ej!Ulefin1somr!det,

8.2.1  Elvegårdselva tskjoma).
-------------·t--------
Pl den ca.  13 km lange strekningen fra Fjellbu til Elvegård vil vassfØ•

ringen bli redsert med et årsmiddelp 22.5 m°/sek. Elvas midlere

vassfØring vedlGamnes (V.M. 739)  er fØr utbyggingen 29.2 m1/sek. Dett

vil utvilsomt:fbetydning forlaksefisketi elva. Opp til Lillefalle

ved Gamnes v rke er Skjoma Ofotendistriktets beste lakseelv. Fis-

ket drives ves ntlig av grunneierne selv.

En statistikk over en del Ars fangstresultat:

Reduksjonen i vassfØring fra inntaket i Nordelva ned til samløpet med

sørelva ved Fjellbu vil bli  12.0 m?/sek. Midlere vassføring (års mid-

del) ved Nordelvkors (V.M.  7h1)  er fØr utbyggingen 15  m1/sek.

Da om.rådet ved Stasjonsholmen i Norddalen vil bli anleggsområde,mA deL

røres vei opp fra Fjellbu.

Det fiskelØse Losivatn vil fl en senkningp4 3 m, noe som kan virke

skjemmende i turistøyemed.

8.2.3  sørelv-vassdraget.
------------------
Fra dette vassdraget tas bort 10.5  m/sek. (som års middel). Mid.lere

vassføring ved V.M.  740,  SØrelv bru, fØr utbyggingen er  11.8  m1/sek.

En rekke gode fiskevatn blir regulert, og Narvik Turistforenings hytte

ved Gautelisvatnmå antagelig flyttespl grunn av oppdemningen.

8.2.4 Kjårdaelv-vassdraget.
---------------------
VassfØringen i Kjårdaelva vil bli redusert med 1.35  m1/sek. i middel

over Aret. Midlere vassfØring ved V.M. KjArdaelv er 3.1  m1/sek.

Da Kjårdavatn er fiskelØst, og ved at elven vil bli fri for skadeflom-

mer, må skadene i dette vassdraget anses ubetydelige.

1922: 1d kg. 1931: 228 kg. 1938: 1151 kg.

1926: 10d kg. 1932: 306 kg. 1905: 46 kg.

1927: 356 kg. 1933: 258 kg. 197: 325 kg.

1928: 2l2 kg. 193: 2l kg· 198: 1225 kg.

1929: 221 ks. 1935: 105 kg. 19l9: 57 kg.

1930: 227 kg. 1936: 200 kg. 1950: 1750 kg.

Kilder: Dahl, Norges Lakseelver,Oslo 19l2, og Fiskeriinspektørens

årsmelding om ffrskvannsfisket,Oslo  1953.

8.3  Forholdene_i _Skjomenfjorden.

Utbyggingen vil få til flge at store mengder ferskvann blir fØrt ut i fjorden

pl vintertid. Dette kan trolig medfØre en hyppigere og mer omfangsrik isleg-

ging av fjorden enn tidligere.

9. K R AFT LINJER 0 G UNDERST AS JONER.

Kraftleveransen fra Skjomenverkene vil skje over to  132  kV-linjer, en til Lofoten

og en til Narvik. Videre vil det bli bygget en  132  kV-linje mellom Kobbvatn kraft-

verk og Skjomen kraftverk. Denne linje kunne bygges for mindre spenning. men en

utelukker ikke muligheten for A  viderefØre linjen til Sverige.

Ved en stasjon i Narvik vil Skjomenverkene bli knyttet til kraftlinjene fra Innset

og traumsmo.

Se ellers bilag  10  som viser antatt linjefØringi forbindelse med Skjomen.



.0. TE RMI N PLAN 0 G

Det er for byccearbeidene utarbeidet en detaljert terminplan (tegninc nr.

SBA - 2122/21227). En s erkt forenklet terninplan er vist i bilag10, Den fren-

driftsplan som her er vnl t gir en byggetidpå ca. 4 Ar etter nt det er gjort noen

forberedende arbeider, so. bycginc av enkelte veier og brakkerp forhnd.

Med utgangspunkti kostnad overslaget i avsnitt5 har en berecnet de ndvendire be-

vilgnincer i by(;Geperioden som fØlger: større verdier.

Ar. Ngdv.bevilgninci mill. kr.

0 10

1 50

2 75

3 Bo
l Bo
5 20

I byggeper· oden 315
Installasjon, MW , _ ----·· 250

Brukstid, timer--------····---····· .. - ---- 4400
H O V E D D A T A F O R

I HVESTE RI HG SPROG RAM.

SK JOME NVE R KE U E.

11.1 Med_regulering_av_L __S:::'.!!!;.:.

Skjonen

Nedslagsfelt, km2 ...... .. __ .... __ .. _

Midlere tillpp, mill.ml _

:T"
Normalt nettofall, m:---- .. - ... ·-----------
Energiekvivalent, kWh m 1 .. _

Instnllasjon, MH-- .. ··-

Brukstid, timer .... - ......
Arsproduksjon i alt, Wh......... .... _ .. __

Toto.le kostnader, mil • kroner ---····---

Utbycincspris, øre/kt _ _ .

Rentabilitet i% (eks lusive verdien av
t¢rrlrsmagaeinet  ) .

Vinterproduksjon

Vinterproduksjon
i al,
vrin 

1,

G\lh - ..

Gllh - ..

707.3

771.4

699

91

606.1

1,85

250

lo0

llOO

201.5

9.9

Kobbvatn

229.5

207.6

168

81

200.
x)

o,491
x)

30

3300

101

33.5

33

0.
{3[)

[1[1

Totalt

7o7. .'.'.

771.'

609

91

30

1201

31 '.,

Sommerproduksjon i alt• G\.lh .. __

Sommerproduksjon prima, GWh-- .. ---- .. -- ........

,. ) Tallene refererer til fallet Båtsvatn - Kobbvatn.For fallet iKjrisvatn-
Kobbvatn som nyttes for en J!lindre vannmengde, ca.10 mill. m 3, får en litt

11.2 Uten_regulerinc_av_Langvatn.

iledslagsfel t, km2 ........ _., __ ., __ ., .. __ ., .. _ .. _

Midlere tillØp, r.1.ill. m1 ...... - ...... _

Magasin (eksklusive Langvatn) mill.m3_.,_

Magasin i j _., ,, _

llormal t nettofall, m... __ ., .. ,._ .. ,._

Energiekvivalent, kWh/m?.. ., __ ., __ .. __ ., _

Ars produksjon i o..lt, GWh .... •e • _

Totalekostnader, mill. kroner _

Ut bygingspris, øre /k\·lh- --- _ - - .. - - -- .. --- ..

Ren tab i li tet i % - - ..

Vinterproduksjon i alt, Glh--------------

Vinterproduksjon prima, GWh--------------
Vinterproduksjon tilfeldic, GWh _

Sor.unerprodultøjon i alt, GWh--------------
Sommerproduksjon prima, GWh .. _

Sommerproduksjon tilfeldig, Wh----------

«)
Se merknad øverstpA siden, punkt 11.1.

Referanseliste over øak  behandlere

ved SBP; se side 23.

3kjonen

346

36

Sk,joren

707.0

771.4

399

52

1100

261.5

23.0

9.5

602

62l

58

10

207

131

Oslo, februar 1960

5.lLG«
-::;.  Aalefjær  / /

KraftverkødirektØr

Kobbvatn

13

13

Y.obbvatn

229.5

201.6

168

81

200.4
)

o,491
«)

30

3300

101

33.5

33.5

8.4

88

88

0

13

13

0

Totnlt

359

359

Totult

707.3

771.'

399

52

200

1201

295

9.1.

HO
712

300

Ul

] je
Hillian Greve



RE3UL.ER LNG3EST E VA!S ELSER

versendelse
eparemenet
av 20.:0.69.

a\"u reg:leringsbestemmeisene.
ndustri og iandverk ti'!

fra

REGULERINGSBESTEMMELSE FOR STATSREGULERING AV SKJOMENVASS-
DRAGENE M.V. KONGELIG RESOLUSJON AV 1. AUGUST 1969.

Under henvisning til brev herfra 18. august 1969, oversendes
vedlagt 50 eksemnplarer av de fastsatte reguleringsbeste.mmelser
m.V.

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen bemyndiges til å inn-
kreve de årlige avgifter til stat og kommuner, til å treffe
bestemmelser om utførelse av hydrologiske iakttagelser og
å føre tilsyn og å approbere detaljplaner, jfr. regulerings-
bestemmelsenes post 2, 14, 16 og 19,5.ledd.

Spørsmål i henhold til post 19, 7. ledd om planlegging av
midlertidige hjelpeanlegg, bes tatt opp med de interesserte.

Saker i forbindelse med post 4, l. og 2. ledd i regulerings-
bestemmelsene, hører under Sosialdepartementet, Helsedirekto-
ratet.

Saker i forbindelse med post  5  og 6, l. ledd hører under
Kommunaldepartementet, dog således at spørsmålet om erstatte
plikten til å sørge for midlertidig forsamlingslokale med
et bidrag til permanent lokale (post 6, 1 .ledd) blir
avgjøre av Industridepartementet. Valg av sistnevntealter-
nativ kan gjøres avhengig av at vedkommende kommune sørger
for midlertidig forsamlingslokale. Departementet skal be
innsendt til Helsedirektoratet og Kommunaldepartementet opp-
lysninger om arbeidsstokkens størrelse under byggetiden og om
byggetidens lengde.

Angående post 4 , 5.ledd, bestemmer departementet at den
øyeblikkelige erstatning skal utbetales med et beløp svarende
til avdødes lønn i 3 måneder, dog minst kr 7 500,-. Erstatning
en utbetales i tillegg til det vedkommende ellers tilkommer i
lønn, pensjons- eller trygdeytelser.
Landbruksdepartementet vil treffe nærmere bestemmelser
angående post 8 og 12 i reguleringsbestemmelsene.

Idet man viser til post 10 i reguleringsbestemmelsene,
imøteser departementet forslag om bygging av grunndammer.
Under utarbeidelse av planene bes Vassdragsvesenet samarbeide
med Landbruksde artementet.

Under henvisning til post 18 om militære foranstaltninger,
skal man be sendt Forsvarsdepartementet et eksemplar av
anleggsplanene med de opplysninger som antas å være av
betydning for Forsvarsdepartementets behandlingav saken.

Reguleringsbestemmelsene bes besørget tinglyst og anmerket
på de eiendommer hvor anleggene blir beliggende, jfr. post 22.

Kirke- og undervisningsdepartementet vil gi nærmere bestem-

J.5



melse for s% vidt angar reguleringsbestemmelsenes post  6,
2.ledd.

Angående post 7, 2.ledd skal bemerkes at eventuell erstatning
som regel vil kunne innbetales til den veimyndighet som har
opptrådt i saken. Det er en forutsetning at konsesjonæren
ved henvendelse til Samferdselsdepartementet kan forlange
fastsatt hvem som har endelig· krav på erstatning.

I forbindelse med siste avsnitt i proposisjonen og Industri-
komiteens bemerkninger øverst på annen spalte på side 532 i
innstillingen vedrorende utbygning av Dur&lselva, ber man on
hovedstyrets nærmere uttalelse.

REGULERINGSBESTEMMELSE

FOR STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGENE M.V.
-

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 1. AUGUST 1969.)

Ved kongelig resolusjon av 1. august 1969 er bestemt:
«l. Det fastsettes reguleringsbestemmelser for statsregulering av Skjomenvassdragene m. v.

i samsvar med Industridepartementets tilråding av 1. august 1969.
2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det i ovennevnte

tilråding inntatte utkast som gjeldende inntil videre.»

16



Reguleringsbestemmelse
for statsregulering av Skjomenvassdragene  m. v.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon av 1. august 1969.)

1.
Reguleringsbestemmelsene gjelder i ube-

grenset tid, men kan tas opp til alminnelig
revisjon etter 50 år.

2.
For den økning av vannkraften som inn-

vinnes ved reguleringene og overføringene
erlegges følgende årlige avgifter:

Til statens konsesjonsavgiftsfond kr. 1,50
pr. nat.hk.

Til konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-,
herreds- og bykommuner som Kongen bestem-
mer kr. 4 pr. nat.hk.

Etter 20 år kan fastsettelsen av avgiften tas
opp til ny prøvelse.

Økningen av vannkraften beregnes på
grunnlag av den økning av lavvannføringen,
som reguleringene og overføringene antas å
ville medføre utover den vassføring som har
kunnet påregnes år om annet i 350 dager av
året. Ved beregningen av denne økning for-
utsettes det at magasinene utnyttes på en
sådan måte at vannføringen i lavvannperi-
oden blir så jevn som mulig. Hva der i hvert
enkelt tilfelle skal anses som den ved regule-
ringene og overføringene innvunne økning av
vannkraften, avgjøres med bindende virkning
av departementet .

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som den ved regu-
leringene og overføringene innvunne vannkraft
tas i bruk. Avgiftene har samme pantesik-
kerhet som skatter på fast eiendom og kan
inndrives på samme måte som disse. Etter
forfall svares 6 pst. rente.

3.
Nærmere bestemmelser om betalingen av

avgifter etter post 2 og kontroll med vann-
forbruket samt angående avgivelse av kraft,
jfr. post 17, skal med bindende virkning for
hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende
departement.

Skjomenverkene er forpliktet til, når ved-
kommende departement forlanger det, på den
måte og på de  vilkår  som departementet be-
stemmer, i anleggstiden helt eller delvis å
dekke utgiftene ved å skaffe arbeiderne og
funksjonærene ved anleggene og disses fami-

lier den nødvendige legehjelp ved fastboende
lege og å holde eller helt eller delvis dekke
utgiftene til for øyemedet tjenlig sykehus
eller sykestue med isolasjonslokale og tids-
messig utstyr.

Det kan også  pålegges  anleggenes eier etter
vedkommende departements nærmere bestem-
melse, helt eller delvis å bære utgiftene til ved-
kommende kommuners alminnelige forebyg-
gende helsetjeneste og alminnelige sosiale til-
tak.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden.
kan anleggenes eier etter nærmere bestem-
melse av vedkommende departement palegges
å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig
erstatning.

5.
Skjomenverkene er i fornøden utstrekning

forpliktet til på rimelige vilkår og uten bereg-
ning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne
og funksjonærene og disses familier sunt og
tilstrekkelig husrom etter nærmere bestem-
melse av vedkommende departement.

6.
Skjomenverkene er forpliktet til ved arbei-

dets p&begynnelse a sarge for midlertidig for-
samlingslokale til bruk for arbeiderne og den
øvrige befolkning som er knyttet til anleggene
eller, hvis departementet måtte anse det mere
hensiktsmessig, og ikke vesentlig dyrere, å
delta i oppføring eller nedbetaling av perma-
nent forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.

Anleggenes eier skal stille inntil kr. 50 000
til rådighet til almendannende virksomhet
blant arbeiderne og til geistlig  betjening etter
vedkommende departements  nærmere bestem-
melse.

7.

For reguleringene tas i bruk,  plikter Skjo-
menverkene å bygge veg av  fylkesvegstandard
fra V . .

fram til bebyggelsen i Sor-Skjomen.
Videre er Skjomenverkene forpliktet til å

erstatte utgifter til vedlikehold og istand-
settelse av offentlige veger, bruer og kaier,
hvor disse utgifter blir særlig øket ved an-
leggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørs-
målet om hvorvidt vilkårene for refusjons-
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plikten er til stede, samt erstatningens stør-
relse, ved skjønn på Skjomenverkenes be-
kostning. Veger, bruer og kaier som anlegge-
nes eier bygger, skal kunne benyttes av almen-
heten, med mindre departementet treffer annen
bestemmelse.

Anleggenes eier plikter videre å legge om
stier, ferdselsveger o. I. der disse demmes ned.

De stedlige myndigheter skal tas med på
rad ved valg av trase for de forskjellige an-
leggsveger.

8.
Etter nærmere bestemmelse av vedkom-

mende departement, plikter Skjomenverkene:
1. A sette ut yngel og/eller settefisk (her-

under også flerårig). Vedkommende depar-
tement bestemmer også hvilke fiskearter
og -stammer som skal benyttes, samt tid
og sted for utsettingen og fiskens stør-
relse og kvalitet.

2. A bygge og drive klekkeri og/eller sette-
fiskanlegg eller delta i bygging og drift av
fellesanlegg.

3. A sørge for fangst, nødvendig transport og
oppbevaring av stamfisk og/eller delta i
bygging og drift av fellesanlegg for opp-
drett av stamfisk.

4. A bekoste fiskeribiologiske undersøkelser
innen om.rådet ( herunder også langtids-
undersokelser).

5. A anbringe sperregitter foran utløp fra
kraftstasjoner.

6. A anbringe sperregitter foran tappetun-
neler, tappeluker o. l.

7. A bekoste ekstraordinert jakt- og fiske-
oppsyn i anleggsperioden.

9.
De neddemte områder ryddes for trær og

busker som er over 1,5 m høye eller har over
8 cm stammediameter målt i 25 em's høyde.
Gjenstående stubber skal ikke være over
25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot
bakken. Ryddingen skal være fullført senest
to år etter første neddem.ming av vedkom-
mende areal.

10.
Skjomenverkene plikter etter nærmere be-

stemmelse av vedkommende departement
utføre og vedlikeholde grunndammer ( tersk-
ler) i de elvestrekninger som berøres av utbyg-
gingene, særlig av hensyn til fiske, utseende
og ferdsel samt foreta opprensking i elvefaret
og mindre strandjusteringer.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene
er fastlagt og gjennomføres så snart som
mulig deretter. Utførelsen undergis offentlig
tilsyn. De med planlegging og tilsyn for-
bundne utgifter utredes av Skjomenverkene.

11.
Skjomenverkene plikter å treffe nødven-

dige tiltak for & soke a avhjelpe de skader
og ulemper som reguleringene g overforin-
gene fører med seg for bygdefolkets inter-
esser. Spørsmålet om hvilke tiltak som skal
treffes avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn,
som kan fremmes i forbindelse med skjønnet
etter vassdragsreguleringslovens § 16 even-
tuelt § 19.

12.
Skjomenverkene plikter å innbetale til

Lappefogden i Nordland kr. 10 000 årlig til
opphjelp av reindriften i de reinbeitedistrik-
ter som blir berørt av reguleringene. Midlene
disponeres av Lappefogden i samsvar med pla-
ner som han utarbeider i samråd med formen-
nene for hvert av de berørte reinbeitedistrik-
ter. Planene skal godkjennes av vedkommende
departement.

I den utstrekning vedkommende departe-
ment finner det påk.revet, plikter anleggenes
eier av hensyn til reindriften å bekoste:
a. Rydding av nye flytteveger.
b. Bygging av bruer og gjerder.
c. Flytting, eventuelt oppføring av hytter.
d. Tiltak for å hindre skade og ulemper for

reindriften, f. eks. sperreanordninger for å
hindre rein i å komme inn i tunnelinnta-
kene.

13.
Før reguleringene og overføringene tas i

bruk, plikter Skjomenverkene å innbetale til
kommunene i distriktet tilsammen kr. 750 000
som avsettes til et næringsfond.

Fondets fordeling mellom kommunene
fastsettes av Industridepartementet.

For fondet skal utarbeides vedtekter som
må godkjennes av departementet.

14.
Anleggenes eier plikter før arbeidet påbe-

gynnes forelegge vedkommende departe-
ment detaljerte planer med fornødne opplys-
ninger, beregninger og omkostningsoverslag
vedkommende regulerings- og overforingsan-
leggene, således at arbeidet ikke kan iverkset-
tes for planene er approbert av departemen-
tet. Anleggene skal utføres på en solid måte
og skal til enhver tid holdes i fullt driftsmes-
sig stand. Deres utforelse s& vel som deres
senere vedlikehold og drift undergis offent-
lig tilsyn. De hermed forbundne utgifter ut-
redes av anleggenes eier.

15.
Vannslippingen skal foreg2 overensstem-

mende med et reglement som Kongen på for-
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hånd utferdiger. Ekspropriasjonsskjønn kan
ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet
er fastsatt.

16.
Skjomenverkene skal etter nærmere bestem-

melse av departementet utføre de hydrologiske
iakttagelser, som i det offentliges interesse
finnes påkrevd. og stille det innvunne mate-
riale til disposisjon for det offentlige. Regu-
leringsgrensene betegnes ved faste og tydelige
vannstandsmerker. som det offentlige god-
kjenner.

Kopier av alle karter Som Skjomenverkene
lar oppta i anledning av anleggene, skal til-
stilles Norges Geografiske Oppmåling med
opplysning om hvordan målingene er utført.

17.
Skjomenverkene er forpliktet til a avgi til

den eller de kommuner, derunder også fyl-
keskommuner som departementet bestemmer,
etter hvert som utbygging skjer inntil 10 pst.
av den innvunne øking av kraften (beregnet
som angitt i post 2).

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny
avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid
ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften avgis i
den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilhører anleggenes eier eller andre.
Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene
økede utgifter, bæres disse av den som uttar
kraften.

Avbrytelse eller innskrenkning av leverin-
gen, som ikke skyldes vis major, streik eller
lockout, må  ikke  skje uten departementets
samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved-
kommende forsynings- eller samkjoringsom-
råde. Dersom det  ikke  er mulig å påvise noen
slik pris, skal kraften leveres til selvkostende.
Hvis den pris som således skal legges til grunn
blir  uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre
del  av den kraft vannfallene kan gi, er  tatt i
bruk,  skal kraften leveres til rimelig pris.
Uenighet om prisen avgjøres av vedkommende
departement.

Eieren har rett  til å forlange  et  varsel av
1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som
uttak  varsles kan forlanges  oppgitt den  bruks-
tid som  ønskes benyttet og dennes fordeling
over året. Tvist om  fordelingen avgjøres av
departementet. Oppsigelse av  konsesjonskraft
kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan
ikke senere forlanges avgitt.

Eventuell  avgivelse av overskytende kraft-

mengder i henhold til endret palegg etter 2.
ledd kan bare  kreves  etter hvert som kraft
blir ledig.

18.
Ved reguleringsanlegget  skal  der tillates

truffet  militære foranstaltninger  for  spreng-
ning i krigstilfelle,  uten at  anleggenes eier  har
krav på godtgjørelse eller erstatning  for de
herav følgende ulemper eller innskrenkninger
med hensyn til anlegget  eller  dets  benyttelse.
Anleggenes eier må  uten  godtgjørelse  finne seg
i den bruk  av anlegget  som  skjer  i  krigsøye-
med.

19.
Det påhviler regulerings- og overforingsan-

leggenes eier i den utstrekning hvori dette kan
skje uten urimelige ulemper og utgifter a
unngi_ odeleggelser av plante-og dyrearter.

· naralo 'ke dannelser samt i
det hele naturforekomster og o der, når
dette anses ønskelig av vitenskapelige eller
historiske grunner eller på grunn av område-
nes naturskjønnhet eller egenart.

S2fremt sadan adeleggelse som folge av ar-
beidenes fremme i henhold til foranstående
ikke kan unngås, skal Naturvernrådet i beti-
melig tid på forhånd underrettes om saken.

Anleggenes eier skal i god tid på forhånd
undersoke om faste fortidsminer som er fre-
det i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller
andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt.
og i tilfelle straks gi melding herom til ved-
kommende museum.

Viser det seg først mens arbeidet er i gang
at det kan virke inn på fortidsminne som ikke
har vært kjent, skal melding som nevnt i fore-
gående ledd sendes med en gang og arbeidet
stanses. 

1

Anleggenes eier plikter ved planleggingen o
utforelsen av anleggene i den utstrekning det
kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å 1

dra omsorg for at hoved- s&vel som hjelpean-!
legg virker ' skemme n-'
get, ' teino or r skier;!
i samrad med vedko nde kommuner. An-i/
leggenes eier plikter 8 skaffe seg varig rade-
rett over i er o andre områder som trengs
for  gjenomfaring  aV egg som blir zitt i
samband med bestemmelser i denne post. Han
plikter a foreta forsyarligopprydding av an-
leggsomradene. Oppryddingen m% vere fer-
dig_senegt 2 aretter at vedkommende anlegg
er satt i drift. Overholdelsen av bestemmel-
sene i dette ledd undergis offentlig tilsyn. De
hermed forbundne utgifter utredes av anleg-
genes eier.

Om nærværende bestemmelser gis vedkom-
mende arbeidsledere fornøden meddelelse.
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5

Anleggenes eier skal savidt mulig planlegge
midlertidige hjelpeanlegg slik at de senere kan
bli til varig nytte for almenheten.

20.
Til skjønn i anledning av reguleringene og

overforingene skal skjonnsmenn oppnevnes av
Kongen.

21.
Skjomenverkene underkaster seg de bestem-

melser som til enhver tid måtte bli truffet av
vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen av de fastsatte bestemmelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av anleggenes eier etter
nærmere av vedkommende departement fast-
satte regler.

22.
Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i

de tinglag hvor anleggene er beliggende. Ved-
kommende departement kan bestemme at et
utdrag skal tinglyses som heftelse på de eien-
dommer eller bruk i vassdragene for hvilke
reguleringene og overforingene kan medfore
forpliktelser.
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IANURER LNGSREGL EDVIEIN'T

Manoveringsreglement

for statsregulering for Skjomenverkene.

( Fastsatt ved kgl. resolusjon av 1. august  1969.)

1.

A. Reguleringsmagasiner.

Nat. Reg.grenser Reg.-
vst. Øvre Nedre

hoyde
m

Losivatn ........ 734 700 34
Btsvatn........ 841 858 825 33
Gautelisvatn , « 852 858 840 18
Vannaksvatn .... 853 858 853 5
Kjorisvatn . . . . . . 885 875 10
Iptovatn » e 4 611 615 605 10
Kjårdavatn . . . . . 608 615 589 26
Langvatn ....... 673 630 43

Reguleringshøyden for Langvatn ref ere rer
seg til Fjellangers HM «Langvatn ost», H=
676 600. De øvrige høydene refererer seg til
fastmerker i NVE's vassdragsnivellementer,
med visse korreksjoner angitt av Statskraft-
verkene.

Nivelle-
ment FM H
nr.

Losivatn ........ 158 1 735,014
B±tsvatn-

Gautelisvatn-
Vannaksvatn ... 157 26 843,854

Kjorisvatn g  8 542 1 886,303
Iptovatn e a s e s 157 1 613,730
Kjårda vatn ...... 505 7 609,031

Samtlige dammer utføres med faste over-
løp, og vasstanden i de enkelte vatn kan der-
for stige noe over øvre reguleringsgrense
under flom.

Reguleringsgrensene skal betegnes med
faste og tydelige vasstandsmerker.

B. Overforinger.
a) Avløpet fra Losivatn (35 km?) og Smail-

lerieppe (11,5 km?) overfores til inntak i
Nordelva ca. kote 640 og videre sam-
men med avløpet fra Nordelvas felt
(282,7 km?), Stasjonselva (12,7 km?),

Kobbelva (265 km?) og Kjøriselva (37 km.2)

- til Iptovatn.
b) Avløpet fra Selkajokka (86,7 km 2), Bre-

elva (16 km?) og Smaillerieppe (11,5 km?)
kan helt eller delvis overføres til Losivatn
for magasinering.

c) Avlopet fra Kjorisvatn (10 km?) overfores
til driftstunnelen for Kobbvatn kraftsta-
sjon.

d) Avlopet fra Rundtindvatn (8 km?) over-
føres til Iptovatn .

e) Avløpet fra Middagsvatn (11 km 2) over-
føres til Kjårdavatn .

f) Ved magasintapping fra Langvatn skal til-
svarende vassmengde samtidig overføres
fra Sitasjavre til Kjårdavatn. Ved maga-
sinfylling i Langvatn skal tilsvarende vass-
mengde samtidig overføres til Sitasjavre
fra Kjårdavatn-Iptovatn.

Bestemmelse av de vassmengder som tap-
pes fra, eller magasineres i Langvatn, og
av de vassmengder som passerer gjennom
tunnelen Sitasjavre-Kjårdavatn, skal skje
etter regler som fastsettes ved overens-
komst eller skjønn.

2.
Det skal ved manøvreringen has for øye at

flommen i vassdragene nedenfor magasinene
såvidt mulig  ikke økes.

For ovrig kan vasslippingen foreg% etter be-
hovet i statens kraftverk.

3.
Til å forestå manøvreringen antas en norsk

statsborger som tilsettes av Hovedstyret for
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

4.
Det skal påses at flomløpene ikke hindres av

is eller lignende, og at dammer og luker til
enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og
avleste vasstander, og eventuelt observeres og
noteres nedbørsmengder, temperatur m. v.
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KOMMENTARER TIL UTBYGGINGEN

UT'TALE'LSER T'IL U'TBVGGINGSPLAINEDN

Bre; rra Salen
av 5.12.57.

'aksestyre S'jomenanieggene,

Det ble vedtatt å gi følgende uttalelse til saken:

1 •
Vi setter stor pris på at kontakt er kommet i stand mellom interesserte
parter i saken, og vi ser fram til en saklig og fordomsfri vurdering
av de ulike problemer som vil oppstå i forbindelse med den kraftut-
bygging som prosjekteres i Skjomen.

2.
Som De vil være kjent med, er Skjoma/Elvegårdselven den cverlogent
mest verdifulle lakselv i hele nordre delen av Nordland fylke. Av all
den laks som fiskes i og utenfor landsdelen på de ulike redskapstyper,
er det imidlertid vanskelig helt eksakt å kunne fastslå hvor meget av
fangstene snm kan tilbakeføres til de enkelte elver. Dertil gir gjen-
fangstene av merket fisk for utilstrekkelige holdepunkter.

5.
Verdien av en lakselvs produksjon regnes vanligvis på bakgrunn av at
oppfisket mengde laks og sjøørret i selve elven vil utgjøre bortimot
10 f%av samlet produksjon. På bakgrunn av utlignet laksskatt antas at
der i elven fiskes laks og sjøørret for ca. kr. 50 til kr. 55 000 pr. år.
Til dette kommer så verdien av all den laks som fiskes i havet på
forskjellige redskapstyper i og utenfor landsdelen og som har tilknytnin0
til denne elv. Av det oppfiskete kvantum blir sannsynligvis oppgitt bare
en del til laksstyret, men man må allikevel anta at verdien av laks- og
sjøørret med tilknytning til nevnte  vassdrag  ialt vil utgjøre noe over
kr. 350 o00 pr. år.

4.
Hertil kommer så all den øvrige inntekt som indirekte følger med elve-
fisket, f. eks. bortleie av fiskerettigheter, underbringelse av fiskere
(kost og losji), salg av redskap m.v.

Alt dette ml regnes som tapt dersom alternativet Sør-Skjomen skulle
bli foretrukket.

5.
Møtet har særlig festet seg ved det anførte i Deres brev nevnt ovenfor
om at prosjektet "naturlig" vil ta sikte på! føre magasinvannet til
Sor-Skjomen (og dermed bevirke tørrlegging av Skjomdalen og Elvegård
som på forhånd er handikappet ev torrlendt jordsmonn).

Man vil i denne forbindelse ikke unnlate å trekke fram en del av de
skadevirkninger som Sor-Skjomenalternstivet vil medføre og som særlig
fra fiskeretteiere ble framført på møtet:

a) Selv om elvefisket er av stor betydning for befolkningen på Elvegård
og i Skjomdalen, vil allikevel tapet av hovednæringene i jordbruk,
skogbruk og hagebruk bli ennå mer alvorlig som følge av den reduksjon
av grunnvann-nivået som tørrlegging av elven vil medføre.
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b. Skjomdalen og landskapet omkring representerer idag særdeles rike
muligheter for rekreasjon og avkopling for bybefolkningen og tett-
bygdene omkring.

c.  gs&  for turistneringen vil det vare svart viktig & kunne beholde
det vesentlige av dalen inntakt, de det vil være særdeles viktig at
de forventninger som settes til naturopplevelsen - til rinnende vann -
kan innfris.

Etter at man nå har oppnådd sammenhengende veiforbindelse med riksvei 6,
vil turismens betydning være stor og stadig stigende. Betydelige inve-
steringer er allerede gjort i denne sektor, men dette vil være bortkastet
dersom elven torrlegges og landskapet vansires.

6.
I rressen har vært gjengitt uttalelser fra sakkyndig hold om den enorme
stigning i behovet av vanlig konsumkraft man vil få i nærmeste framtid
med et stabilt prisnivå, idet alle kraftreserver i landsdelen vil være
bundet for å dekke dette konsumbehov allerede omkring 1980 slik at man
da må ha andre kraftkilder f.eks varmekraftverk.

Likeledes har man sett offentliggjort at en eventuell prosjektering av
Skjomen-utbyggingen med sikte p8 & fore magesinvannet ut i Skjoma omtren
ved Lillefallet (ca. kote 30), vil innebære et krafttap til en verdi av
1,5 ill. kroner pr. år.

Av annet offentliggjort materiale framgår imidlertid også at dette allik
vel ikke er mer enn svarende til behovs- o k n i ng e n av vanlig
konsumkraft pr. ±3-8r fram til 1980.

Av dette må man slutte at en optimal utbygging av Skjomen-anleggene med
sikte på Sør-Skjomenalternativet bare vil kunne gi en forholdsvis
beskjeden merytelse og således vil være av begrenset verdi i forhold
til alle skadevirkningene.

7.
Sett hen til at såvidt drastiske inngrep i de rådende, naturlige forhold
av Dem blir karakterisert som en naturlig løsning av kraftproblemet, vil
vi allikevel tillate oss å betrakte en slik løsning som kortsiktig og
lite berettiget - både i dagens samfunn og overfor de kommende generasjor
Særlig er dette viktig ferdi dette distrikt er så fattig på liknende
områder fra naturens side - og fordi kortsiktig planlagt el-utbygging
allerede har lagt øde verdifulle friområder i distriktet, vil Skjomdalen
stå frem som en særdeles viktig trivselfaktor for en voksende befolkning
i tettbebyggelsen.

8.
Til slutt vil vi uttrykke h&pet om at De vil besorge utredet ·g lagt
fram også det omtalte Skjomdalen-alternativ slik at alle tilbørlige
hensyn kan bli tatt på like linje til de momenter som ovenfor er nevnt
i punkt 5, samt medtar i prosjekteringen at terskler blir bygget i
Skjoma/Elvegårdselva for å sikre fiskens oppgang i elven, gyting og
oppvekstområder.

Utbyggingen av Skjomen-krafta har aldri vært motarbeidet fra vår side.
Vi ser dette slik at bare gjennom et alternativ som trygger denne elve-
strekning, kan man si at våre naturherligheter nyttes ut slik at de
gir mest mulig uten å 0 des.

For å forebygge at unødige forsinkelser cg misforståelser kan oppstå,
vil vi fremdeles sette stor pris på at der blir gitt høve til et kontakt
møte om saken snarest beleilig.
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ancre retti;h e sha e r e

.: ed:. : ?man •

l. Vi mener at det allerede i Utbyggingsplanen burde vært drøftet de

ulemper som de to hovedalternativer vil medføre for dem som blir be-

rørt av reguleringen - og hvilket alternativ som generelt ville med-

ført de minste ulemper.

2. Vi ber om at det for det offentliges regning av nøytrale, godt

kvalifiserte sakkyndige blir foretatt undersøkelser og gitt utredninger

om hvilke ulemper det vil medføre for jordbruk, fiske, naturinteresser

m. v. at elven Skjoma praktisk talt forsvinner, hvis alternativetSør-

Skjomen blir gjennomført.

Jordbruket. a) Jordsmonnet i dalføret fra sjøen og oppover til Fjellbu

består hovedsakelig av grovere sten med sand ovenpå og øverst et lag

matjord, til dels iblandet fin sand og leire. -

Det antas at det er elvevannet som i vesentliggrad skaffer fuktigheten

-  både gjennom grunnvannet som trekker gjennom jordsmonnet, og ved

luftfuktigheten gjennom fordampning. Den lrlige vlrflom influerer

sterkt pl grunnvannet. Når elvevannet forsvinner, vil dette derfor

skape uoversiktlige problemer for voksteren i skog og eng og for vegeta-

sjonen i det hele tatt - muligens i en slik grad at jordbruketml oppgis

pl sine steder.

Under nedbørfattige perioder vil tørkeproblemetgjøre seg s rskilt

gjeldende - med vind fra sør-øst. Denne vindretning er s rlig frem-
tredende i dette omr&de p& grunn av dalfoarets retning.

B) En vesentlig del av oppsitterne har vannforsyningsanlegg og brønner

med vann fra elva. Vannforsyningen kan bli vanskeligl opprettholde

iallfall kreves store omleggingaomkostninger.

c) For beiting av kreaturer ved elva vil det oppstl de største

vanskeligheter nAr elvevannet forsvinnger, og ved at elva opphearer

g vere sjolgjerde mellom g&rdene p4 begge sider av dalen. - Gjerdene

til elvebreddenml  ogsl i tilfelle forlenges.

d) Elveleiet har den største betydning som isvei for transport av

hay, ved, tommer, gjadsel m.v.

e) Særlig i elvas løp utover sjøgrunnen har den dannet eneste mulige

adkomst for bit til og fra gårdene i fjordbunnen.
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Fisket.

Vi regner med at det med visse foranstaltninger kan være muligA be-

holde Skjoma som laks- og sjøørretelv hvis alternativet Skjomdalen blir
valgt, mens dette er umulig ved utbygging mot Sor-Skjomen.
5. Dalfaret antas 4 ville bli skjemmet p& en mite som ikke lar seg

reparere, hvis elva forsvinner. Den har dannet et bredt leie, og det

vil utgjøre en sammenhengende steinrøys når vannet blir borte.

Særlig etter at vi fikk veiforbindelse med riksveg 6 - og med Narvik

har ElvegArds og Skjomdalens vakre natur fltt betydningogsl for andre

enn oss som bor her - og turisttrafikken hit harøket jevnt. Elva er

en vesentlig - kanskje den vesentligste - komponent i det naturskjønne
ved omrAdet.
Narvik Turistforening har bygget en restaurant i egenartet stil - og

med overnattingsrom - og campinghytter pl bruket Valmoen pl Bogholm i
Skjomdalen.
Grunneierne har også inntekter ved salg og bortleie av hyttetomter.

6. Et så drastisk inngrep i de naturlige forhold som det vil medføre

4 ta en elv av Skjomas storrelse bort fra sitt dalore, kan medfore

konsekvenser som vi ikke har oversikt over, men vi har oventor skissert

noen av dem, som vi mener klart vil folge hvis Statskrattverkenes

alternativ blir gjennomført.

Vi mener videre at et slikt inngrep ikke bør gjøres før virkningene

av det er vurdert så inngående som mulig - og etter at man har skaffet

seg vurderingsmateriale fra mest mulig sakkyndig og kompetent hold.

--Som nevnt ovenfor, mener vi at Statskraftverkene har gltt alt for lett

over disse problemer.

Vi mener videre at blde erstatningsomkostningene og anleggsomkostningene

ved de to alternativer også må vurderes mot hverandre.

Vi vil hevde at et inngrep som nevnt ikke må foretas, hvis ikke de for-

deler som oppnAs derved er av så overveiende karakter at de uten noen

som helst tvil rettferdiggjør en så stor forandring av de naturlige for-

hold som det her er tale om.

7. Om Skjomenutbyggingen, som vi selvsagt erkjenner den store betydning

av, tross alt skal utføres etter alternativet Sør-Skjomen, ber vi om at

alle muligheter for foranstaltninger som kan redusere de store ulemper

som dette vil medføre for oss, blir vurdert, og at konsesjonsvilkårene

blir satt under hensyn til dette. Vi tenker spesielt på muligheten av

4 slippe vann i Skjema, slik at det kan opprettholdes en fiskebestand,

og slik at de jordbruksmessige ulemper reduseres.-
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8. Denne henvendelse er behandlet på møte av grunneiere, hytteeiere,

fiskeberettigede og andre interessertepl Elvegird skole den 50. mai

1968.

Brev fra Narvik jeger og fiskerforening til Norges
jeger og fiskerforbund, Norges naturvernforbund og
Nordland naturvernforening, av 13.11.68.

"1. For  å  sikre en tidsmessig og enhetlig vurdering av naturressur-
sene i Ofoten i forbindelse med prosekteringen av Skjomenver·ne,
tillater man seg å be om at der utarbeides en differensiert vur-
dering ogs for "al terna ti v Skjomdalen".

2. Herunder  må  tas like stor og fagkyndig oppmerksomhet til nærings-
økonomiske, vitenskapelige, rekreative og estetiske verdier som
til vurderingen av vannkraftproduksjonen.

3. Idet der vises til de mange motiverte uttalelser med krav om en
enhetlig vurdering, vil man be om at det nevnte materiale blir ut-
arbeidet snarest beleilig ved forføyning fra staten ved NVE-
Statskraftverkene, Oslo, slik at dette kan foreligge hos Fylkes-
mannen i Nordland, Bod5, fir saken med innstilling i konsesjons-
spirsm&let ekspederes videre derfra, Jfr. "lov om vassdragsregu-
leringerav 14.12.1917 nr.17§ 8".

Brev fra Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvanns-
fisk til Landbruksdepartementet, av 14.1.69.

Vedlagt følger de hitsende dokumenter i det en skal få uttale:

En beklager at behandlingen av denne sak har tatt adskillig tid,

bl.a. på grunn av at det ikke har vært noen fiskerikonsulent i

Nordland og Troms.

Det har vært foretatt en del fiskeribiologiske undersøkelser i de
områder som vil bli berørt av reguleringen. Endelige resultater
av disse underskelser foreligger ikke enna, og det ville vare

ønskelig å kunne fortsette med disse. Undersøkelsene er for en
stor del frivillig bekostet av Statskraftverkene og har foregått

under ledelse av fiskerikonsulent Andersen.

Ved en nærmere omtale av fisket og reguleringens antatte virkninger,
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faller det naturlig å skille mellom laks- og sjøaurefisket og

innlandsfisket. En vil referere en del av de resultater en har
nådd.

Laks-g sjaurefisket.

Skjoma (Elvegardselva i Ankenes) skiller seg ut som den vitiste

lakseelv i nordre del av Nordland fylke. Ved siden av laks er

det også en meget stor bestand av sjøaure. For elva er det

gjengitt en statistikk fram til 1950i konsesjonærens søknad.

Etter denne skulle elva ha en forholdsvis liten bestand av

laks og sjøaure. Årsaken til dette er at statistikken for dette

vassdraget er ufullstendig, det har vært bare en mindre del av

fangsten som har kommet inn. Det er derfor megetvanskelis a
si hvor mye det egentlig fiskes i Skjoma, og det bør foretas
underskelser over dee. Eter statisikken for de sisce
år har avkastningen vært følgende:

1965

1964

1965
1966

1000 kg

350 11

Oppgave
tt

verdi
fl

29.600 kroner
#.000 II

mangler
tr

1967 800 ks laks verdi 9.500 "
(Oppgave mangler for sjøauren)

For 1965 er elveutleien angitt til kroner 15.805,- og or 1966
er elveutleien angitt til kroner 15.000,-. Dette skulle isåfall
tyde på at, avkastningen har vært omkring 1000 kg. En må her
merke seg at oppgavene sannsynligvis bare omfatter det som

fiskes av turister, mens fisket av de innenbygdsboende er ad-

skillig større 1 omfang. En må derfor anta at bare kjitverdien

av det som årlig fiskes i elva i hvert fall dreier seg om

ca. 50 - 40.000 kroner pr. år. I tillegg kommer da verdien av
sportsfisket, dette dreier seg som regel om ca. det 10-dobbele

av kjttverdien, ofte mer.

Fra sjøen går laksen opp til Lillefallet, en strekning på ca.

13 km. Det er mange gode gyte- og oppvekstområder. I Lille-
fallet og Storefallet, som er like ovenfor, ble det i sin tid
arbeidet med planer om bygging av laksetrapper, mer p·.av a
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en var oppmerksom på at vassdraget unne boii utbygd med kraft-

verk, ble disse planene stilt i bero inntil saken var avklart.

Det ville være muligheter for lase Skjoma til ei langt bedre

laks- og sjøaureelv enn den er i da6, og produksjonskapasiteten
er ikke utnyttet. Elva vil også kunne innbringe større inntekter
i form av utleie til sportsfiske enn tilfellet er i dag.

Sader 2 fisket i Skjoma.

Dersom reguleringen blir utført på den måten at kraftverket blir

lagt i Sør-Skjomen, vil storparten av necbirsfelet bli overført

fra Skjoma. Før reguleringen er eivas midlere vassføring ved

Gamnes 29,2 m/sek. Dette vil ved overføring bli redusert

med 22,5 m?/sek. g de vi.l siledes zjensta bare6,7 ?/sek. -
2rsmiddel. En slik overfiring vii utvilsomt fa meset store

skadevirninger for laksefisket i elva. Noe fisk maen resne
med at en kan få, men elva vil bli av en slik størrelse at er.

må rekne med at det blir en meget markert tilbakegang i laise-

bestanden og også for sjøauren vil det oppstå store skader.

Sarlig m& en rekne med at det om someren pa liten vassfiring blir
vanskelig for fisk å gå opp fra sjøen. En vil derfor også forrykke

forholdet mellom elvefisket og sjøfisket til fordel for det

siste,og fisket i elva vil saledes bli av lien verdi. Elva vil

likevel kunne få noe betydning so oppvekstområde for laksunger.

For fortsatt å beholde Skjoma so lakseelv, vil en tilrå at

kraftstasjonen legges slik at utløpet kommer like nedenfor

Lillefallet i Skjomdalen. Derved vil skadevirkningene bli

redusert. På grunn av at ca. 85 - 90 % av den laksen et vass-

drag produserer blir tatt i sjøen, vil reguleringen kunne

Ødelegge mye av laks- g sjaurefisket i Ofoten. Dette må i

så fall kompenseres med oppdrett av slik fisk.

Det ivri e re ulerin sområdet.

I resten  av  reguleringsområdet er det innlandsfisk. Bare i

Iptovatnet er det 2 arter, aure og røye, i resten av området

bare rye. Kjordavatnet er fisketomt, noe en har sett som en

stor fordel, idet en har ønsket å kunne bevare enkelte fisketomme

sjøer i Nord-Norge i studieøyemed. Det er i dag nesten uråd å
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finne fisketomme sjøer i Europa, og det er fra vitenskapelig

hold flere ganger blitt framholdt at en bør søke å bevare enkelte

slike vatn. Av denne grunn har en i Nord-Norge ikke sett det

som noen oppgave å sette ut fisk i alle sjøer.

Fiskens kvalitet varierer sterkt, men særlig i Ipto er det

fremragende aure og røye. Vannaks, Gautelis og Båtsvann har også

gode stammer av røye. Det er mye gammel fisk i de fleste vatn,

og produksjonen er på langt nær utnyttet. I flere av

sjøene finner en røyepopulasjoner som er spaltet. Flere av

sjøene er av den subopolare typen og oppvarmingen er ikke sterk

nok til at det inntrer en termisk skiktning om sommeren.

Neringsfaunaen barer preg av arktiske forhold, noe en kan finne

mange steder i Nord-Norge. Det er i området en lang reke sjer,

som berøres av reguleringen, 0 6 fra konsesjonssøknaden tar en
ut følgende:

Losivann

Vannaksvann

Gautelisvann

Båtsvann

Kjirisvann

Iptovann

Kjrdavann

Langvann

Naturlig
vannst.

75#
353
852
841
885
611
608

6735

ERV
Opp Kote

2 732
5 858
6 358

17 858
0 885
+ 615
7 615

- 1 672

LRV
Ned Kote
34 700
O 853
12 840
16 825
10 875
6 605

9 589
+5 630

HFV
Ko<ce Reg.Høyde
734 32
359 5
$59 13

859 33
885 10

616 10

616 26
673 42

Reguleringen vil virke forskjellig i de ulike områder. I
Vannaks, Gautelis og Båtsvann er reguleringshøyden5, 18 og 33 m.
Ved full oppdemning vil disse sjøene gå i ett. En må her vente

meget store skader på fiskebestanden, og med den reguleringshøyden

det er tale om, er det grunn til å frykte for en overtallig

røyebestand, idet nsrinssfaunaen vil bli meget sterkt redusert.

I Losivann er det sat ut yngel flere ganger og det er nå mulig

at de siste utsettingene har slått til. Dette vatnet vil bli

regulert ned 34 m og en må også her rekne med at fisket vil bli

uten verdi.

Kårdavann er så vidt en vet i dag fisketomt. Tidligere er

29



nevnt den betydning det viller.a om en kunne ha bevart dette

vatnet fisetot oz uregulert i fratida.

Ipto.

Dette er det eneste sted i hele reguleringsområdet med to

fiskearter, aure og røye. Sjøen skal reguleres opp 4 m og ned 6 m,

tilsammen 10 m. En må rekne med at det blir meget store skader

på næringsfaunaen og på fiskebestanden, og må anta at fisket blir

av meget liten verdi.

Etter det en kan se, vil Langvatnet kanskje bli overført gjennom

Sitasjavrre i Sverige. Langvatnet har fra før avløp til

Sitasjavrre. Dersom denne overfrinen vil finne sted, vil

Langvatnet bli senket 43 m og  en  kan avskrive mulighetene for noen

nevneverdig fiskeprodusjon. Over3ringen her vil os& fire

andre skadevirkninger, idet det er meningen å slå tunell fra

Kjarda inn til Sitasjavrre. I så fall må en rekne med å få

overført til Skjomen en rekke arter av austfisk slik som sik,

gjedde, abbor, muligens lake, harr og andre. En slik over-

firing vil vare skadeii% or j&rda os Skjoma og de vil vere

fare for at disse arter kar. bli sprett til nye områder p.g.av

uhell eller på naturlig vis.

Etter dette vil en tilrå at kraftverket legges med utløp

nedafor Lillefallet i Skjomen.

Konsesjonsbetingelser.

En vil foresla innatt filgende onsesjonsbetingelser vedr.

fisket:

Etter nærmere bestemmelser av vedkommende departement, plikter

konsesjonæren:

1. å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også flerårig).

Vedkommende departement bestemmer også hvilke fiskearter

g -stammer som skal benyttes, samt tid og sted for ut-

settingen og fiskens størrelse og kvalitet.

2. å bygge og drive klekkeri og/eller settefiskanlegg eller
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delta i by 6ging og drift av fellesanlegg.

5. % sarge for fan5st, navendis transport og oppbevaring av

stamfisk og/eller delta i byggir.g og drift av fellesanlegg

for oppdrett av stamfisk.

4. å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser innen området

(herunder ogsa lanstidsundersokelser).
5. å foreta opprydding og kanalisering av elveløp samt bygging

av terskler for å lette fiskens gang og skape oppholdsplasser.

6. å anbringe sperregitter foran utløp fra kraftstasjoner.

7. å anbringe sperreier foran apetunneler, tappeluker o.l.

8. å holde ekstraordinært jak- 0 6 fiskeoppsyn i anleggsperioden.

Det er mulis a de vil vare hensitsmessis a bruke )levann

fra kraftstasjonen il settefisop&rette, pa linende mle som

ved settefiskan'es5et som r by%&es i Rana kraftstasjon. En

forutsetning for at devte sa unne jennof@res vil imidlerid

v@re at det blir brukt rustfritt sal e.l. i kjølesystemet

istedenfor kopper eller kopperle6eringer.

Brev fra Ballangen jordstyre til Nordland landbrukssel-
skap, av 16.3.68.

r I folge planen berorer utbygginga Ballangen kommune

bare ved:
1. Eventuell regulering av Langvatn. Heile området ligger

på statens grunn. Reguleringen vil ikke få noen betydning

for beitet.

2. Trase for overf6ringslinje Skjomen - Lofoten.Trasefor

kraftlinje Ankenes grense - Bjorkåsen er tidligere stukket

i forbindelse med planen om overforing av kraft fra Inset.

Det antas at samme trase skal benyttes i dette tilfellet.

Etter det en får opplyst, går denne trase hovedsaklig over
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statens grunn, og en formoder at grunnsporsmålet er i orden
der den berorer privat eiendom.
Trase for videreforing av denne linje er det vanskeligå
bestemme ut fra skissen vedlagt planen, men ethvert al-
ternativ vil måtte berore jordbruksarealer.En vil derfor
forbeholde seg rett til å komme tilbake til saken når den
endelige trase er bestemt.y

Utskrift av møtebok for Ankenes jordstyre fra møte
av 2.4.68.

tfra jordbruksmessig vurdering vil gjennomforinga av utbyggningsplana
for Skjomen-verkene medf6re to lokale jordbruksproblemi Anenes som
srlig m& vises oppmerksomhet.

1. Stedet Sorskjomen er som kjent uten vegforbindelse.zygda driver
et meget godt jordbrufog er avhengigav fast båtforbindelse til
avsetningsstedet Narvik.
Når utbygginga er gjennomfort, vil tilforselen av ferskvatn til
Sdrskjomen bli så stor at en må regne med at fjorden fryser til
hver vinter. Batruten p± S5rskjomen m% da sj6lsakt opphre.
Dersom bosetninga og dermed jordbruksproduksjonen fortsatt skal
opprettholdesi Srskjomen etter at utbygginga av Skjomen-verkene
er gjennomfart,må bygda få vegforbindelse.
I utbygningsplanen side 19 er anfort at det skal bygges veg fra
Elvegård til Lappvika. Det vil da mangle et par km. på at de som
bor i Sorskjomen får fast vegforbindelse.
For å sikre at bygda får vegforbindelsei god tid for Skjomen-
verkene starter opp, bor_N_V_E_bzgge_vegen_helt_fram_til_bebzg-
gelseni_Sorsk]omen.

2. Jordbruket på gårdene Stiberg og Gamnes i Skjomdalen drives
vesentlig på tdrkesvak jord. Undergrunnen er grovsand og har av
den grunn liten evne til transport av grunnvatn opp til vekst-
laget. Nedbrsvatnet synker hurtig og grunnvasspeilets hoyde blir
i stor grad regulert av vassforingai Skjoma. Det er sansynlig
at en del av dyrkajorda ikke vil være skikka til eng eller åker
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etter at reguleringa er gjennomfort. Vassforinga i Skjema blir
da så beskeden at en ikke kan regne med den fordelaktige hyde av
grunnvatnet som synes å være en betingelse for store årvisse
avlinger på Stiberg og Gamnes.

Det vil dog bl1 s&pass stor vassf6ringi elva at s ;· sett: ' Esp:

antakelig kan motvirkes ved hjelp av demninger i elva p hvelige
steder. Dette sporsmål må vurderes ndye.

Utenom de forannevnte spesielle forhold blir jordbrukerne Elvegård -
Skjomdalen påfdrt inntektstap ved opphor av utleie av fiske i Skjema,
redusere muligheter til utleie eller salg av hyttetorter og antake-
lig mindre muligheter for bygdeturisme.

Traseene for hyspentlinjene til Ballangen og Narvik berorer i
liten grad jordbruksareal.

Vedtak til uttalelse:

Jordstyret finner at de allrnene hensyn i forbindelse med utbygginga
av Skjomen-verkene er overveiende. Jordbruksinteressene må derfor
vike s2 langt det er nodvendig.
En finner grunn til å bemerke:

l. N E V bor bygge veg fram til bebyggelsen i Sorskjomen i god tid
for produksjonen av el-kraft ved stasjonen i Lappvika settes i gang.

2. nlegg av demninger i Skjema ved Garnnes og Stiberg for å redusere
de skadene reguleringa vil påfore disse gårdene avlingsmessig.
Det er noe uklart hvorvidt en slik ordning med fordel kan la seg
gjennomfore, men sprsmlet bor vurderes meget n©ye.

Med disse forbehold vil jordstyret tilrå at konsesjon og ekspro-
priasjonstillatelse blir gitt.,

Brev fra Ankenes jordstyre tilNordland fylkeslandbruks-
styre, av 8.6.68.

"En viser til utskrift fra jordstyrets møte for 29.mars d.2.

"sak nr.25/68,datert 2/4 d.2.
"Det som er nevnt under punkt 2 i uttalelsen,gjelder sansynlig-
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"vis også andre steder langs Skjoma,eksempelvis kan vel slike
"areal finnes på gårdene Boghalm-søndre og nordre,videre på
"seterjordene til Elveg&rd.

Enst.

Utskrift av protokollen for Nordland fylkesland-
bruksstyre, fra møte 9 g 10.5.68.

Vedtak:
j1eslandbruksstyret inner at landbruksinteressene son
berøres ved dette r.::guleringstiltaket er relativt beskjeden
sett i sanmenheng med de store alene samunnsinteresser on
knytter seg til tiltaket,
For Sørskjomen må det tableres vegforbindelse og ulemper
forovrig ved r·guleringa maavbotes i den utstrskning det er
teknisk mulig og 0kononisk forsvarlig.
Regelen må være at skader og ulenpcr søkes begrenset s
mye sor.1 mulig når en har valguligheter, istedet for utbe-
taling av erstatninger.
I det det vises til foranstende rr fylkeslandbrulsst;>+
til at konsesjon g ekspropriasjonstillatelse blir it,, -·
samsvar med søknaden.

Brev fra Lappefogdeni Nordland til Landbruksdepartementet,
av 10.4.68.

Det kan nevnes at når det gjelder distriktet 3kjcJen
så er det opplyst at der en periode for 1950 var inntil 9·:C· r-ei!;..

De to reineiere som da hadde mest rein emigrerte så til laska
etter & ha avviklet det meste av sin reindrift. Begze disse

reineierne var opprinnelig irnflyttet fra Sverige.
I de folgende &r var der et noksa ubetydelig antali

rein inntil i 1952 da det skjedde en ny innflytting fra Sverige

med ca. 700 dyr.
Etter den tid har det igjen gått tilbake med rein-

driften, og det er nå bare ca. 150 rein i distriktet.
Antallet rein som kan føres på beite i distriktet

er begrenset til 1.000. Det er da forutsatt at endel av dyrene
må føres på vinterbeite i Sverige.

I rostisen distrikt er det nå, etter en innflytting
fra Finnmark i vinter, ca. 600 dyr, vesentlig livdyr. En må
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derfor g& ut fra en betydelig oking i reinantallet i de nreste

år.

Distriktet er beregnet til å kunne gi beiteplass til

900 rein.

Svensk reindrift i området.

Etter reinbeitekonvensjonen av 5.2.1919 mellom Norge

og Sverige, § 36 har svenske sa2er adgang til åla sine rein

overskride riksgrensen for beiting innen et nærmere beskrevet

område på norsk side av grensen.

S&ledes har reinsaer rra Rautasvuoma, Kalasvuoma og

Norkaitum lappbyer anledning til 2 benytte store områder av

Skj omen reinbeitedistrikt helt ned til nordre ende av Lanvetn

i Frostisen distrikt. I et omr&de sor for Langvatn har reinsaer

fra ellanby anledning til å la sine rein beite.- Det er en gammel og velkjent sak blandt reinsaene, os
noe som også er fastslått ved beitegranskinger, at det helst

er rundt vann, ved elve- og bekkeoser at de beste beiteplassene

for rein er å finne.
- Ved vassdragsreguleringer er det således gjerne det

beste av beitelandet som går tapt, og en kan derfor ikke legge

for stor vekt på at de neddete arealer er små i forhold til

or&dene de er ogitt av.

Ferdselen, spesielt under anleggstiden, men også

etterpå vil forstyrre beitingen for reinen. Folk komer inn

i beiteområdene og til kalvingsplassene med biler og hunder.

Reinen får ikke den ro den bør ha.

Reguleringen vil sansynligvis også medføre at samrle-

og merkeplasser for rein går tapt. Slike finnes oftest på nes

som stikker ut i vann.
For å få en samlet og sikker vurdering av de skader

på beite og ulemper reindriften blir påført ved reguleringen

er det prevet med onfaende befaringer.

En går ut fra at reindriftens interesser blir å be-

handle ved skjønn, og det bør da utnevnes en reindrifts/beite-

sakkyndig som får i oppdrag å legge fram en slik samlet vurdering

som nevnt ovenfor.
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Brev fra Landbruksdepartementet til Vassdragsdirektoratet,
av 9.5.68.

Saken har vært forelagt lappefogden i Nordland til ut-
talelse for så vidt gjelder reindriften. Han har ut-
talt seg slik vedlagte fotostatkopi av hans brev av
10. april d.å. viser. -

Departementet slutter seg til denne uttalelse.

En vil ellers peke på at det i reguleringstillatelsen
bør inntas bestemmelse om konsesjonsavgift til reindriften.

Hvis det skulle vise seg nødvendig, må regulanten bekoste
folgende tiltak:

l. Rydding av nye flytteveger.
2. Bygging av bruer og gjerde.
5. Flytting, eventuelt oppf&ring av hytter.
4. Tiltak for & hindre skade og ulemper for rein-

driften, f.eks. sperreanordninger for & hindre
rein fra Jkomme inn i tjnellinntakene.

Brev fra Generalplanutvalgeti Ankenes til Ankenes kommune,
av 16.5.68.

Det eneste en vil påpeke er at under pkt. 8.1 er opplyst at det vil
mangle et par km. på at de som bor 1 Sor-Skjomen fAr fast veiforbindels

I samme forbindelse er det under pkt.  8.5  nevt at med de store
mengder ferskvann som blir ført ut i fjorden vintertid, vil dette
medføre en hyppigere og mer omfangsrik islegging av fjorden enn

tidligere.
Det md deffor - etter generalplanutvalgets mening - være riktig åta

forbehold om at agsd disse km. bl1r by&get av Vessdragsvesenet
samtidig med den øvrige veibygging som blir foretatt i forbindelse

med utbyggingen.
Generalplanutvalget har utover dette ingen spesielle innvendinger

mot den forelagte plan.
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Brev fra Herredskogmestereni Ofoten til Nord-
land fylkesskogkontor, av 25.5.68.-
Furiskogeni Skjomdalen vokser like godt 5o -4o m. over
vannstanden·ielva eom nedeved elvekanten.Ut fra denne
kjennsgjerning mener skogrådet at en tørrlegging av
Skjomenelva ikke vilha toratlig ekadevirJm1ng.
Derimotvil skogrådetbestemthevde at når det gjeller
overforingslinjen over Skjomdalen, s4 mA denne bygges
slikat skogen kan Tokae tritt under linja.

Brev fra Narvik og Ankenes fiskeadministrasjon
til NVE-Statskraftverkene, av 27.5.68.

"1. Narvik og Ankenes fiskeadministrasjon (NAFA) som er et samarbeids-
organ mellom Narvik Jeger- og Fiskerforening og Skjomdalen Jeger- og
Fiskerforening med henblikk på å fremne sportslig utnyttelse av Sta-
tens fjellomrde i indre Skjomen, har i mite den 2.5.198 drftet de
aspekter som utbygging av Skjomenanleggene vil medføre for fiske og
jaktinteresserte oppsittere i distriktet og også i noen grad for til-
reisende. Det omr&..e som NAFA leier av Staten fremgAr av  vedlagte
kroki.

2. NAFAs styre forstår selvsagt berettigelsen avgjennomfire det
planlagte prosjekt og vil på ingen måte bestride nødvendigheten  av 4.
måtte gil radikalt fram for å sikre distriktet elektrisk energi. For
å ivareta sine medlenmers og andre sportsinteressertes interesser,
finner imidlertid NAFAs styre seg forpliktet til & fremholde for be•
stemmende mydigheter de skadevirkninger en så omfattende vassdrags.
regulering vil få for spesielt fiskebestanden i de omrlder som orga
nisasjonen leier av Staten, uansett hvilke alternativ som måtte bli
valgt.

5. Overensstemende med nevnte grunnsyn ser NAPAs styre det som sin
oppga.ve å bidra til å finne løsninger innenfor ramnen av det plan-
lagte prosjekt som kan redusere den skadevirkning reguleringen på-
fører fjellområdene hva angår Jakt, fiske og friluftsinteresser.
Styret antar at dersom hensynet til ovenfornevnte interesser bringef
inn: planleggingen på et tidlig tidspunkt kan ihvertfall noen av de
uheldigste forhold som ndvendigvis blir en f»lge av reguleringen,
elimineres.

4. NAFAs tyre vil i denne forbindelse nevne at de anleggsveier som
utbyggin&en krever også åpner dette idag uberirte lende for nere
sportsinteresserte b&de herboende og tilreisende, noe som etter sty
rets oppfatntng forplikter utbyggerne til yte sitt beste for at
dette området fortsatt kan beholde noen av sine naturherligheter på
tross av reguleringen. Planlegging med henblikk p& cl&ncom utfirelse
av utbyggingen bir derfor vies stor oppmerksomhet.
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5. De større vann sum blir regulert innenfor NAFAsor&de og som blir
pfirt skadevirkninger p2 fiskebestanden er:  Lossivatn, Vannaksvatn,
Gautlisvatn, Batsvatr, KJØrisvatn, Iptovatn,  Kobbvatn og KJårdsvatn.

I Lossiva tn ble det sat ut irretygel for 2 &r siden. De øvrige
nevnte vann har idag rik fiskebestand. Ved  den planlagte regulering
blir gyteplassene delagt g bestandens naturlige vedlikehold sterlt
beskåret. Fiskebestanden må derfor etter reguleringen i stor utstrek
ninz opprettholdes ved utsetting av yngel.

6. I tilknytning til ovenstående nevnes at Sørelva som hører inn under
NAFA blir tørrlagt ved reguleringen. Denne elv har god rretbestand
og er en meget god elv for sportsfiske, noe som bør få betydning for
valg av alternativ løsning av utbyggingen.

7. Den nødvendige fiskepleie i dette distrikt etter utbyggingen krever
først og fremst et veldrevet klekkeri. I den forbirxielse nevnes ngd-
vendigheten av åta vare på den stedegne fiskestamme i det berørte
omr!de. Dertil krever den lettere tilgang til områdene på grunn av
anleggsveier et bedre fiskeoppsyr enn hva som ansees ndvendig idag.
Spesielt vil en påpeke betydningen av oppsyn i anleggstiden. Omkost-
ninger til klekkeridrift, til utsetting av yngel og til oppsyn med
utnyttelsen av fiskemulighetene må ansees som et direkte resultet av
utbyggi:lgen og; bør belastes Statskraftverkene.

8. Innen -A?As 01nrå.c_e er det en rekke mindre vann med elver/bekker
so bare i begrenst utstrekning blir berørt av selve reguleringen.
Det anta.s at endel av fiskemulighetene som gar tapt i de vann som
bl.ir h5rdest rammet ved utbygingen kan kompenseres ved at disse vann
aktiviseres som fiskevann. Plan for tiltak og arbeidmed tankepå
C?timal utnytting av fiskebe.tand i disse mindre vann bør vies stor
opprerksohet allerede fra begynnelsen av  anleggsarbeidene. NØdven-
dige omkostninger i denne forbindelse bør belastes  Statskraftverkene.

".  AA vil peke p& at mu'ighetene for effektivt  fiskeoppsyn b&de i
anlegsperioden g senere er avhengig av innlosjering  av oppsynsperso-
nell. I den orbindelsc vil en allerede på  nåværende tidspunkt ta
op sirs%l om overdra til NAFA noen av de hytter som Vassdrags-
vesenet har nyttet under planleggingsarbeide, eventuelt andre hytter
som kan overdras etter utbyggingen. Derved legges forholdene bedre
tilrette or gjennoniring av effektivt oppsyn, noe som er berørt
tidligere.

10. Ti1 slutt vil en understreke at da NAFA1 sin tid ble etablert
var det nettopp med tanke på at en her hadde et forholdsvis uberørt
område med naturherligheter som burde bevares for sport- og frilufts-
interesserte. Med det tempo og omfang utbyggingen av våre  vassdrag
gjennomføres idag er det snart få uberørte områder igjen selv i vår
grissgrendte landsdel. Vi vil selvsagt ikke bestride ndvendigheten
av slik rasering av naturen som vi har kunnet observere ved utbygging
nere steder i landet. Men vi ser det som vår oppgave og plikt å
peke på de skadevirkninger som utbyggingen medfører og ved konkrete
forslag bidra til at de som utnytter naturressursene samtidig kan
hindre de uheldigste virkninger."
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Brev fra Narvik og omegn turistforening til NVE-
Statskraftverkene, av 28.5.68.

'arvi oz Oem Turistforenins har som gent sine hytter oz
sine merkede ruter m/broer i dette cmrådet, og alle dissevil
pa en sller annen mite bli berrt av utbyzzingen.

For 5 beg;ne med hyttene gr vi ut fra at vannstandeni
Cuno,5aurre blir slil-< -:en '=ri da;,;. vis ikke, vil vi med
transporter. som foregir med sj5fly straksfi problemer, da
dette vann er rr.eget i:;-rundt os stei!'l.et.

autelishytten er den som står rnest tsatt o den er vi klar
over :::å flyttes eller at foreningenfr erstatning til en ny
hytte. Her vil vi forbeholde oss rett til å besterre plasseringen.

Losihytten vil ikke direkte bli berort,og det samme gjelder
vel for Skjomdalen Turisthytte - men her hvor foreningen kan
ta imnot22 overnattingsjester og hvor vi i sommerhalvåret
river kaf, kan vi med sikeret ikke si hvordan driften
vil bli etter at Skjema blir reulert. n stor del av våre
besoker.de er nemlig laksefiskere og disse vil bli borte. Her
mener vi således at det kan bli et ckcnorrsk tap.

Angående ::,erkede ruter med ncdveEdige broer blir det ved
reguleringen flere års arbeide som lir borte, så her forlanger
vi at vi blir holdt skadeslose ved omleggingen til nye ruter
og med tygging av broer.
Vi forlanger også i tillegg til ny bro over elven fra Gautelis,
en ny bro til erstatning for vades te det :nellom Gautelis og Vannaks.

Ellers kan det vel bli forskjellige ting som dukker frem for
utbyggingen blir fullfort, men vi forlanger at vi på alle måter
blir holdt skadeslose og at vi får full dekning for alle de tap
utbyggingen måtte medfore, og forbeholder oss rett til å være
med ved alle avgjrelser som måtte berore våre interesser.

Vi forlang-er også at det blir vist hensyn under anleggstiden
bade red skoz, mark og natur og likeledes at det ikke ma finnes
noe etterlatenskaper eller avfall slengt rundt om i fjellene
etter at oppdra2et er fcllfort.

· · · t t--.i k ' dSor bejent er dette omrade aet enes e soIT' .. arvi oy e omep
har som tfartssted for fiellvandrereoa naturelskere, o det
er av den ·runn reset beklaseliz.
Vi stiller - css selvsazt ikke i.>:.ot de rlaner om utbyain av
t k forelic-=r mo an dette ires en slik mate,;..a.! ver som ..., ":·':-"- ' ..'.v.: .. -- ...,

at naturen oz v&re interesser kan hevares i strst mulis mile-
stokk, vi bestrebe oss pl at si sk2er til ,;lede for ossOO'

etterslekten.
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Uttalelse fra Innlandsfiskenemda i Ankenes, av
29.5.68.

-Laoss meden gang si at vi er skuffet over det valg av.alterna-
tiv so er Jort. Planen gir oss også små muligheter til en slik
vurdering, 1det det smnes som det ensidig er lagt vekt pa a fram--
heve Sor-SkJomalternativet.Vi kan tenke oss at det nok er flere
alternativer enn de som er lagt fram i planen, som er vurdert av
Vassdragsvesnet, bl. a. utnytting av fallhoyden fra Lossivannet
til dam i Norddalen osv •.
Vi vil understreke at ut fra vårt syn burde det ikke komme på
tale med noe annet alternativ enn utbygging mot Lillefallet i
Skomdalen. Derved ville en for framtiden bevare lakselva i
SkJomen. Den er den beste vi har i nordre del av Nordland fylke
En °ille ogs bevare Skjomdalen som et av de vakreste dalforer
vi har 1 landsdelen. sn torrlegging av elva vil skjemme dalen
fulstendig. Den dekker omtrent en tredjedel av dalbotnen i denne
ypzske u -dalen. Dalen vil miste sitt ansikt nAr elva er borte.
n skal ogsa være Klar over at det er en jordbruksbygd som blir
utsatt for tørrlegging. Jordsmonnet oppover dalen er løs, grov-
kornet sand med et tynt lag av moldJord over. A fjerne elva vil
medføre tørrlegging av hele dalen, og vi kan ikke skjønne annet
enn at det vil medføre store erstatningsansvar for det tap som
Jordbruk og skogbruk vil lide.
Jet er etter vårt skjønn ikke nok beregne tapet av elva i kroner
og ører. Her kommer flere ting inn i bildet når vinning og tap sal
vurderes. Det kommer også ting med som ikke kan verdsettes i penger,
f. eks. trivselsspørsmålet, spørsmålet om a bevare våre naturherlig-
heter for etterslekten slik at de ikke er for mye vansiret.
Derfor vil en pt ny presisere at dersom det er mulig, bør valg av
alternativ tas opp til ny vurdering. Vi har ikke råd til miste
denne lakselva.

då har vi fjellområdene som blir berørt av reguleringen. Der har
vi rike fiskevamn og en storslagen natur. Området har vært et etter-
traktet sted for sportsfiskere og naturelskere. Når vannene nå skal
reguleres, vil fiskemulighetene bli betydelig redusert, og kanskje
/for noen vann helt ødelagt.
·Innlandsfiskenemnda mener at Vassdragsvesnet bor sørge for å bøte
på de skader som oppstår for fisket, både i Elvegrdselva og i
fj!nnene i det regulerte område i den utstrekning dette er mulig,
Og il peke på følgende og fremme det som krav overfor Vassdrags-
vesnet

1. Elve årdselva.

Vi håper ennå på at alternativet med utbYgging mo' Lillefallet blir
valgt, men skulle Sor-Skjomen bli valgt, så må det sikres en mini-
mumsvannføring i Elvegårdselva, slik 3at det hele aret, hver eneste
dag, holdes en vannforing p_5- 7 m /sek. Dette bar Vassdragsvesnet
kontrakEorpl1kte seg t1l.
Elveleiet må renskes opp, og det må lages en kanal for vannet, slik
at fisken kan komme opp til kulpene i elva oppover dalen. En del av
kulpene må utdypes, og det må lages en del nye, slik at de danner
terskler med passende mellomrom. Om sommeren må det slippes større
vannmengder med passende mellomrom nedover elva, slik at det blir
skapt små flomganger for å sikre oppgangen til fisken.

2. Oppsn.
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I Elvegårdselva må det etableres fast oppsyn fra isløsningen om våren
til isen legger seg om høsten. Det må føres kontroll med at det ikke
blir drevet rovfiske i den eventuelle kanal som må lages.
Det må også etableres oppsyn med fisket i fjellvannene. Her vil ned-
tappingen føre til konsentrasjon av fisken i dammer i vannene om
våren, og dette vil gi mulighet for altfor sterk beskatning.
I anlegstiden m det fores noye kontroll med at gjeldende fiskeregler
blir overholdt. Det omtalte oppsyn bør bekostes av Vassdragsvesnet.
Anlegget bør også sorge for hus til oppsynsmannen. En kunne tenke
seg at han fikk disponere de små hytter som Vassdragsvesnet allerede
har bragt opp til utbyggingsområdet.

2. Kdekkeri 0g settefiskanle

Regulanten bor anlegge et klekkeri for klekking av royeyngel, orret-
yngel og laksyngel. En kunne tenke seg at dette klekkeri ble bygget
i samband med et av kraftverkene og med mulighet for settefiskanlegg
basert på vinterforing av fisken.
En må forutsette at gyteplassene i vannene blir tørrlagt under ned-
tappingen i fjellvannene, og det må da årlig settes ut passende
mengder yngel i forhold til nBringsgrunnlaget. Dette bar skje i sam-
råd med fiskerikonsulenten.
I dette områda fins det en hel del småvann som
ikle blir oerort av reuleringen. I noen er det fisk, i noen fins
ikke fisk. Eer bor reglanten sette ut yngel for å bøte på skaden
av fiskemulighetene i de regulerte vann.
Dette klekkeri bør altså drives som en permanent institusjon sammen
med et settefiskanlegg..
Det bør settes ut laks- og sjøørretyngel hvert år i Elvegårdselva.
Til klekkeriet må det bare nyttes rogn fra stedegen stamme.
4. Kultivering.
Vannenes ernæringsmuligheter må kartlegges. Dette oå skje under
ledelse av fiskerikonsulenter. Det må vurderes om vannene kan tilføres
nye typer av næringsdyr. I så fall må det bli gjort. Dette gjelder
både de vann som omfattes av reguleringen og småvannene rundt de
regulerte vann.

2. Kostnadene.
De tiltak vi har pekt på, vil medføre faste årlige utgifter. Disse
utgifter bør bli en fast post på de årlige driftsbudsjetter for
Skjomenverkene. Vi mener regulanten bør bekoste dem som en erstat-
ning for det fiske som blir tilintetgjort og for den redusering av
fisket forøvrig som reguleringen medfører.

Innlandsfiskenemnda har fått gjenpart av skriv fra Salten Laksestyre,
og en sier seg fullstendig enig i hva der er anført.
Spesielt vil vi understreke punktene 2 - 5 - 4 - 7 og 8

En vil til slutt bemerke at vår vurdering og vår uttalelse har hatt
et hovedsiktepunkt. Dette: "Hvordan kan dette prosjekt realiseres
med minst mulig skadevirkning?"
Vi mener at dette spørsmål er så viktig at det må tas opp til alvor-
lig overveielse av de myndigheter som planlegger og skal iverksette
dette prosjekt. Her må det en langsiktig vurdering til.
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Brev fra Innlandsfiskenemda i Ballangen til Ballangen
formannskap, av 1.6.68.-
Ser en p& planen 1 detaljer ll den fra Ballangen nnlan&sfiske-
nemnds syn gå hårdest ut over Langvatnet. Dette er f"oreslått re-
gulert ned med hele +3 m, hvilket medf9drer total deleggelse av
fiskebe st anden.

Fiskens bei teområcfer og gyteplasser ligger Jo iDnat't>r:."denne ·sone.

En kan i denneforbinnelse påpeke en liten parallel med det som
foregikk med Hjertvatn, som ags& le totalt delagt som fiske-
vatn grunnet kraftutbygginga

Langvatnet er det stc:rrs.te og fiskerikeste v;atn 1 vårt fjellømrå-

de, ag· som sadan godt besokt av faIk fra Ballangen og distriktet

ellers. Det vHI falle tungt å miste· også dette sr fjskevatn.

Verdisetting i kroner og ore av- cfisse· naturherligl!e-ter er sj6l-
sagt vanskelig a gi, men for bte. på cfet tap av fiskemuligheter

som regulering av Langvatn vil medffi"re, må vi pm:lve å r'å det kom-

pensert p& andre m!ter.
Vårt f'orslag rtl i ffirste rekke- gå ut på at Vassdragsvesnet må

vere behjelpelig med utbygging- av laksej:rapp i FOTså-fossen.
Videre må det sees på muligheten av å ordneva.ssdTaget også len-
ger appe slik at Iakks og sJaure kan kome lengst mulig opp·

Nemnda vil antyde at det er mulig å få laksen helt opp til

Skgrvatn uten at det viI f6re til altfor store kostnader.

Denne utbygging vil naturligvis måtte skje 1 samråd med fiske-
rikonsulenten for Nord-Norge.

Vassd"ragsvesnet btlr også kunne hjelpe til med å skaffe yngel
ev Iaks o·g sjef-aure til utsetting i vassdraget.

Brev fra Viltnemda i Ankenes til Ankenes formannskap,
av 2.6.68.

Viltnemndai Ankenes har gjennomgåttde tilsente planer
for utbygging ar Skjomenvassdraget med tilstotende
nedborsfelt og vil uttale:
En konstaterer at et meget Tidstrakt fjellområde, med
tildels meget gode jaktmuligheter, som hittil har ligget
nokså isolert, 1 folge de foreliggende planer blir gjort
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tilgjengelig i nesten revolusjonerende grad, Ted bygging
av veier i forskjellige retninger. Dette ser en som en
fordel når det gjelder jaktutvelse, viltstell og oppsyn.
En vil imidlertid henlede oppmerksomheten på et par
forhold som må beaktes under anleggsperioden og etter at
anlegget er sluttfrt:
Demninger og fyllinger må i rimelig utstrekning dekkes
til slik at de mest mulig går i ett med det omliggende
terreng, og slik at viltboniteten i det aktuelle område
mest mulig bevares.
Brakkebygging og lagerplasser bjr konsentreres mest mulig
og til steder hvor det er til minst skade både estetisk
og ut fra et rent viltstellsynpunkt.
En ansr imidlertid det viktigste i denne sak for å være
opprettholdelse av en Tiss kontakt mellom anleggs-
ledelsen og Tiltnemnda i byggeperioden, slik at syns-
punkter på forskjellige forholdkan  un-eksles på
stedet og eventuelle problemer ldses i fellesskap under
arbeidets framskridelse,

Brev fra Regionplanrådet for Ofoten til Ankenes kommune,
av 5.6.68.

Regionplanrådet slutter seg til Utbyggingsavdelingens uttalelse
av 24.mai d.å. når det gjelder generelle merknader.

Videre slutter Regionplanrådet seg til forslaget til uttalelse
punktene 1 - 5.

Ti1 pkt. 3.

Regionplanrådet er av den mening at Generalplanrådet for Ankenes
i samarbeid med fagkomiteen for jord- og skogbruks, utmark og
friluftsnæring utarbeider disposisjonsplan for om.radene, så deftv
kan foreligge i god tid for kraftutbyggingen er avsluttet.

Til pkt. +.
I den foreliggende utbyggingsplanen for Skjomenverkene er det
oppgitt at gevinsten ved utbygging i Sorskjomen er10 millioner
kroner pr. år. Differansen mellom en utbygging i Sorskjomen og
i Skjomdalen synes derfor ikke særlig stor, og Regionplanrådet
er enig i at skulle dette bety vesentlig skadevirkning for Skjom-
dalen vil rådet understreke at der bor foretas en nærmere ut-
redning av mulighetene for å beholde Skjomen som lakseelv, og
gi sin vurdering av de problemer som vil oppstå med hensyn til
kloakkering.

F lkesmannen i Nordlands utb in savdeli har 2}.mai 198 overfor Regionplan-
rådet for Ofoten foreslatt at rådet gir følgende uttalelse  i  saken:
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"1. Regionplanr&det vil peke på at Skjomenomrdet er et meget attrak-
tivt naturomr&de som har og vil få en meget stor verdi som frilufts-
område for distriktets befolkning og turister utenfra.

2. Med de kraftreserver som vassdragene i SkJomen representerer er
det en selvflge at en utbygging må finne sted. Det  må være et pri-
mert siktepunkt - innenfor en rimelig Økonomi - å sØke redusert de
ulemper kraftutbyggingen fører med seg i sin alminnelighet og spe-
sielt m.h.t. omrdets framtidige bruk til friluftsformål.

• De berg8rte komuner - serlig Ankenes kommune - bir ske &  ta vare
på mest mulig av de fordeler utbyggingen vil gi, særlig 1 form av an-
leggsveger. Disse vil kunne gi en framtidig lettere adkomst til
fjellområdene og event. hytteområder. Konsekvensen av dette bir vere
at det snarest søkes utarbeidet en disposisjonsplan for or&dene og
at en her søker et intimt samarbeid med Vassdragsvesenet bl.a. for &
ta vare på de muligheter anleggsdriften vil kunne gi.

4.Det ville være ønskelig med en nærmere utredning  av mulighetene
for å kunne beholde Skjema som lakselv selv om utbyggingen skjer til
Sir-Skjomen.

I samme forbindelse vil en peke på de event.  kloakkeringsspirsmil  som
knytter seg til Skjema som resipient.

5. Det m vere en forutsetning at skjemende inngrep i naturen skes
redusert til et minimum. Som ledd  i  disse bestrebelser må ses en dis-
posisjonsplan som nevnt under pkt. foran og at NVElar sine anleggs-
planer også vurderes av fagfolk innenfor landskapspleien."

Utskrift av moteprotokollen for Ballangen skograd fra
mote 17.6.68.

Skogrådet fant å bemerke følgende:
Den kraftproduserende del av kraftutbyggingen, med de anlegg som
vedrører reguleringen, kommer ikke til å berøre skogproduserende
områder innen Ballangen kommune. Derimot vil overføringslinjen mot
Lofoten/ Vesterålen gjennom Ballangen med kryssing av Ofotfjorden
nødvendigvis berøre skogsområder. Ved anlegg av denne linje ber
Skogrådet om at Statskraftverkene i den utstrekning det er mulig,
unng&r & legge tras@en gjennom omr&der med god skogsm4rk.En an-
moder særlig om at det tas hensyn til eldre fredeskogsfelt.



Utskrift av mteprotokollen fo Ballangen kommunestyre,
fra møte 23.8.68.

rormann.skaets inn.stillin av -68;
"Kemmunestyret viser til de uttalelser sem er avgitt av

"Ballangen jerdstyre, Ballillgen innlands£iskenemni •g BallU!•
"ske§råd eg slutter seg til disse uttalelser,

"Så.fremt Vassuags- eg Elektrisitetsvesenet tu hensyn til

"disse  uttalelser og til de erbeheld sem er tatt med hensyn
til jerdbruksinteresser, skegbruksinteresser  sant kempensa-

sjen er tapt fiskebestand i Langvatnet, vil kUIIIIUlestyret

"&nbe£ale at sokeren &r kensesjon Fer statsreplerint av

"Skjemnen-verkene, Iomnmanestyret orutsetter da at private sem

"matte bli skadelidende ved linjeutbygginsen  gjennon  verdi-

".fulle joribruks- og/eller ske9bruksuealer lår skadene

"erstattet. Likeså må det være en £•rutsetnin9 at ået bygges

"1aksetrapp ved Fors&ossen i jerd og at tilststende vass-
drag blir erdnet slik at laks ·g sjeaure kan g4 opp til

•skårvatnet. Enst.

Vecltakf

Komunestyret  gedkjenner  Perannskapets instilling,

Enst.

Brev fra Ankenes arbeiderparti til Ankenes formannskap,
av 3.10.68.

/ I den nær forestående kraftutbjgging 1 Skjomen vil det bli
lnlagt endel anleggsveier i Skjomenfjellene, veier som kan bli av
varig verdi for kommunen. Det veinett som planlegges kan også bli
grunnlaget for en mellomriksvei til Sitasjaure via Iptovann og Kj&rda.

Når en da tenker på de millionbelp son blir nedlagt i dette
veinett, tror en det er av storste betydning at Teitraeeeneblir lagt
slik at de n&r anleggstiden er forbi kan nyttes til alminnelig trafikk.

AnkenesArbFtiiij,Til der•or rette en henstilling til
kommunen om at de Eest blir tatt opp med vassdragsvesenet og vei-
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myndighetene.
Vi tillater oss & be om at saken blir tatt opp i f5rste kommane-

styrem©te.  [

TJtskrift fra møtebok for Ankenes kommunestyre fra møte
11.10.68.

Kommunestyret forutsetter dog at Norges Vassdrags- og Elektrisitets-

vesen for de avgjorende myndigheter tar endelig stilling til konse-

sjonssprsm&let

a) tar opp til vurdering de innvendinger mot planen som er fremsatt

vedrorende jordbruks-, fiske og naturvernforhold m.v. og tar

hensyn til disse i den utstrekning det finnes praktisk og konom-

isk mulig og ikke i vesentlig grad forsinker eller vanskeliggjr

iverksettelse av utbyggingen, jfr. de vedlagte uttalelser og

forslag til konsesjonsvilkår, og

b) fremlegger for de avgjorende myndigheter det eksisterende ma' -
riale for eventuell utbygging mot Skjomdalen slik at det kan bli

vurdert om de samlede fordeler ved nærværende plan er av slik

art og storrelsesorden at det valgte alternativ rettferdiggjor

de skadevirkninger utbyggingen antas  &  ville medfore for

Skjomdalen/Elvegårdsdistriktet.

Formannskapets i n n s t i 1 1 i n g

Rådmannens innstilling tiltres. Enst.

V e d  t  a k Formannskapets innstilling vedtas. Enst.

Brev fra Ankenes Fiskerinemd til Ankenes kommune, av
11.5.68 .

••......... hvis, "Skjomen-kraft blir utbygget helt, og det skulle vise seg at
Skjomen fjorden fryser igjen år-viss i vintermånedene, og derved legger hindring-
er i veien for all slags fiske, det gjelder særlig sille-fiske både med garn og
not.
Vi vil med dette gjøre myndighetene som får med det å gjøre, å være merksam på



disse fiskere som blir skadelidende avishindring, med et rimelig erstatnings-
krav om noe slikt skulle komme!

Brev fra Fylkesmannnen i Nordland, Utbyggingsavdelingen
til Regionplanrådet for Ofoten, av 24.5.68.

F lkesmannen i Nordlands utb in savdeli har 24.mai 19ffi overfor Regionplan-
rådet for Ofoten foresl tt at rådet gir følgende uttalelse i saken:

"L Regionplanrådet vil peke på at Skjomenomr&det er et meget attrak-
tivt naturomr&de som har og vil få en meget stor verdi som frilufts-
område for distriktets befolkning og turister utenfra.

2. Med de kraftreserver som vassdragene i Skjomen representerer er
det en selvflge at en utbygging må finne sted. Det må være et pri-
meert siktepunkt - innenfor en rimelig Økonomi - å sØke redusert de
ulemper kraftutbyggingen fører med seg i sin alminnelighet og spe-
sielt m.h.t. omrdets framtidige bruk til friluftsforml.

• De berirte kommuner - serlig Ankenes kommune - bir ske 2 ta vare
på mest mulig av de fordeler utbyggingen vil gi, særlig i form av an-
leggsveger. Disse vil kunne gi en framtidig lettere adkomst til
f Jell områdene og event. hytteområder. Konsekvensen av dette br vere
at det snarest søkes utarbeidet en disposisjonsplan for områdene og
at en her søker et intimt samarbeid med Vassdragsvesenet bl.a. for
ta vare på de muligheter anleggsdriften vil kunne gi.

}. Det ville være ønskelig med en nærmere utredning av mulighetene
for å kunne beholde Skjome som lakselv selv om utbyggingen skjer til
Sir-Skjomen.

I same forbindelse vil en peke på de event. kloakkeringsspirsm&l som
knytter seg til Skjome som resipient.

5. Det ml være en forutsetning at skjemmende inngrep i naturen skes
redusert til et minimum. Som ledd i disse bestrebelser ml ses en dis-
posisjonsplansom nevnt under pkt.:, foran og atNVElar sine anleggs-
planer ogs& vurderes av fagfolkinnenfor landakapspleien."

Brev fra kommunikasjonsutvalget i Ankenes til Ankenes
kommurle, av 5.6.68.

Skj0men£jorden er de fleste vintrer korere eller lengere tid

sperret av is. Jette gjelder først og fremst Sorskjomen som

s2  er uten vegforbindelse.
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Ved raftverksutb;nuig zed reftstesjon i Scrsijomen vii en

anta at Sorsj0men det meste av vinterer vil vere innefroset.

led transportveg (sansynlis permanent veg) til kraftstas jonen

vil det gjenst en kort vezstrekninE til bebygselsen i Sorsjomen.

Kommunikasjonsutvalget vil derfor be kommunen om & ta med i

konsesjonsbetingelsene krav om at veg til bebyggelsen i

Sorskj0men blir franfort av Statskraftverkene.

Brev fra Pareli Nygard til NVE, av 20.10.68.

Utdrag fra P.Nygards brev.I brevet blir det henvist til artikkel i "Framover",
da det er offentliggjort et referat av uttalelser til utbyggingsplanen.

'Da jeg bor og er oppvokst i Sjomen og sjledes har kjennskap og folt med utvik-
lingen på alle hold lokalt sett. Ærlig talt så synes jeg flere av de uttalels-
er som er fremkommet synes å høre hjemme i fantasiens verden -det skytes langt
over målet, ja er direkte usanne derfor vil jeg fremkomme med endel faktiske
opplysninger." "Når det sies at det drives et utstrakt fiske i fjord-
en er det en stor usannhet. Det vil si det drives bare litt fiske til hjemme-
bruk.Det skulle vel ikke behøves å være noen biolog for å forstå at kraftutbyg-
ging i Skjomen vil ikke få noen betydning for fiskeernæringen i fjorden, for
ferskvannetvil jo bli det samme det er bare det at det vil bli mer på vinter-
en. Det kan bli sant nok at det kan bli problemer med kommunikasjonen til Sør-
landet, så må man huske på at det gjelder kun en gårdbruker med fire personer.
Så gjelder det oppgitte verdi av laksefiske i elven kr. 35.000.- pr. år.
Jeg har sittet i Ankenes ligningsnemd i 2 perioder 1927-30 og 1952-55s vidt
jeg husker var det ikke noe nevneverdig beløp på næringsoppgave av laksefiske
av samtlige oppsittere ved elven. Men det er jo klart at det har jo alltid
vært fisket både laks og ørret selv om det ikke var oppgitt noe på ligningen."
..•.... "Når kraftutbyggingen i Sverige ikke tar hensyn til verken til reinbeite
eller turistinteresse til tross for protester fra Lappevesenet eller naturvern-
interessene så kan vel ikke vi på denne siden av grensen ta hensyn.
Svenskene holder nå på med store oppdemningsprosjekter i øvre Luleå-vassdraget.
Sorvadammen skal høynes med 18 m. i det delvis flate terrenget med delvis gran-
skog og skogen hugges ned og alt krattet. Så forstår man jo at det kunne vært
protestert, men til ingen nytte likeså skal det bli store demninger ved Ritsenyok."
......... "Vi som er kjent i dette området forstår jo at det blir store skade-
virkninger for rein og turistnæringen, men det synes som at dette må vike, for
samfunnsinteressene er så store, -for å få lys og kraft.
I fjor sommer hadde jeg besøk av en mann som var medlem av det svenske natur-
vern og han fortalte at de hadde besluttet stoppe hele Sitasprosjektet ned til
Sverige de gikk helt inn for utbygging ned til Sørskjomen sammen med det norske
prosjektet.
Det synes derfor klart at i Sverige nytter der ikke hverken for Lappvesenet eller
naturvernet å stoppe kraftverkplanen."
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Brev fra Kommunal og Arbeidsdepartementet til Vassdrags-
direktoratet, av 3.1.69.

Naturverr&det behandlet 2. desember l968 denne regulerings-
saken og vedtok følgende uttalelse:

"Statskraftverkenes utbyggingsplan av februar 1968
for Skjomen- og Kjårdavassdragene (Skjomen-verkene)
vil som påvist i planen og i de innkomne uttalelser
gripe alvorlig inn i et verdifullt friluftsområde
med et særegent naturmiljø. Reguleringsområdet
strekker seg helt inn til svenskegrensen, og har
som nærmeste nabo fire av de største svenske
nasjonalparkene og Kebnekaisemassivet.

Skjomenfjorden med dens tilliggende herligheter er
blitt kalt Nord-Norges Hardanger.

Sentralt i omr&det liggerden ville og vakre Skjom-
dalen med den lakserike sj0maelven som f&r sitt
tillop fra Nordelva og Sorelva.

Skjoma skiller seg ut som den viktigste lakselv i
nordre del av Nordland fylke, og er også en meget
god sjøørretelv.

Den turistmessige beliggenhet og utnyttelse av
områdene er av vesentlig betydning og Narvik og
Omegn Turistforening har flere større hytter og
merkede ruter som er tilknyttet den Svenske Turist-
forenings rutenett.

Gjennom tidene har det vært drevet et utstrakt
fjellfiske i de mange fiskerike vann som ligger
i området.

Etter det utbyggingsalternativ som Statskraftverkene
er blitt stående ved med overføring av Skjomas vann-
kilder til Sør-Skjomen vil Skjomas vannføring bli
så sterkt redusert at laksefisket i elva må regnes
som tapt. Fiskerikonsulent Christian Andersen
understreker at med bakgrunn i de opplysninger man
hittil har skaffet til veie, vil reguleringen
medføre en tilnærmet tørrlagt elv det meste av året,
spesielt i det tidsrom fisken har sin utviklings- og
klekke periode.

En rekke gode fiskevann blir også regulert. Ut-
byggingen vil sterkt berøre Narvik og Omegn Turist-
forenings hytter og ruter. Det er på det rene at
Gautelihytta må flyttes og stier og klopper legges
om. Om flere hytter må flyttes er det enda for
tidlig å si noe om. Området er i dag veiløst, men
vil f8 ca. 70 km anleggsvei.

Selv om det således knytter seg betydelige frilufts-
og naturverninteresser til området, finner Rådet
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ikke % kunne frar8 en utbygging.

Gabrielsenkomiteen har imidlertid anbefalt at det
ved en utbygging tas særlige hensyn for å bevare
naturskjønnheten og fiskemulighetenei området.
I de uttalelser som Rådet har innhentet, er det gitt
uttrykk for at vassdraget må få en tilstrekkelig
vannføring, slik at fisket og naturskjønnheten kan
bevares.

Rådet er enig i dette.

Det legger da særlig vekt på at det området som vil
bli berørt, er et nærområde for befolkningen i
Narvik og omkringliggende distrikter, og at det
ligger nær riksveien og derfor forholdsvis lett
kan nås av det økende antall turister som besøker denne
landsdel. Det må også tas hensyn til at områdene på
svensk side vil bli bevart, og at det derfor bør
vises skånsomhet ved reguleringer og andre inngrep
på norsk side.

Det utbyggingsalternativ som det er søkt om konsesjon
for, er økonomisk sett det mest fordelaktige. Det
vil gi 70 mill. KWh. mer pr. år for en økning i
anleggsomkostningene som ikke vil overstige 10 mill.
kroner. Men dette alternativ vil utvilsomt føre
til de største skader og ulemper fra et frilufts- og
naturvernsynspunkt. Således vil mulighetene for å
bevare laksefisket bli vesentlig dårligere og skaden
på nedre del av Skjomdalen bli vesentlig større.
-Rådet anbefaler derfor at kraftverket blir lagt i
Skjomdalen, og da s& langt opp som det er okonomisk
forsvarlig. Selv med en slik utbygging, vil det
bli nødvendig å fastsette en minstevannføring i
Skjoma av hensyn til laksefisket.

I tillegg bor bl.a. folgende tiltak settes i verk for
å redusere skader og ulemper på naturen:

l. minstevannforing i Skjoma og Nordelva

2. bygging av terskeldammer i elver som helt eller
delvis vil bli torrlagt

3. områder som helt eller delvis vil bli tørrlagt
ryddes og behandles

4. steintipper skjules best mulig, eventuelt ved
å tippes i sjøen

5. fisket både i deler av vassdraget som blir berørt
av utbyggingen og også ellers, hjelpes opp

6. flytting av turisthytter eller eventuelt reising
av erstatningshytter og omlegging av ruter og
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bygging av klopper, slik at området holdes intakt
som fotturistområde.

Naturvernrådet vil også støtte Tromsø Museums søknad
av 10. oktober 1968, og viser i denne forbindelse til
brev fra Administrasjonen for friluftsliv og natur-
vern av 29. oktober 1968 til Vassdragsdirektoratet
om saken."

Departementet viser til Naturvernr&dets uttalelse. En
tillater seg å be om det rede direktorats reaksjon på
uttalelsen for departementet tar standpunkt overfor
Industridepartementet i saken.

Brev fra NVE til Kommunaldepartementet, av 9.1.69.-

Til Naturvernrådets øvrige krav har vi ikke noe serlig bemerke,
idet samtlige 5 punkter stort sett faller inn under vanlige konse-
sjonsvilkår. Når det gjelder pkt.4 sier det seg selv at Sør-Skjomen-
alternativet er det avgjort beste, og at det i tilfelle Skjomdal-
alternativet blir valgt ikke kan bli aktuelt å kjøre tunnelmassene
helt ned til sjøen.
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Brev fra høyesterettsadvokatene Dalan og Sigmond til
NVE, av 15 .1. 69.

"y assdragsvesenet har sendt meg utbyggingsplanen for Skjomenverkene.
Utbyggingen  berører i meget ste:•k grad de reindriftssamene som har

sine sommerbeiter 1 om&dene, og jeg har i den forbindelse hatt hen-
vendelse fra følgende samebyer:

1 . Rau ta.svuoma
2. Kaalasvuoma
5. Norrkaitum
4. Mellanbyn.

Disse samebyene, som har sine vinterbeiteomrder p5 svensk side av
grensen, 'ar iflge alders tids bruk og inngåtte avtaler mellom Norge
og Sverige rett til å nytte sommerbeitene i Norge i tiden 1.7. -
15.9. Disse samebyene blir skadelidende ved reguleringene, og jeg
kan i den forbindelse vise til uttalelse av 10.4.19€8 fra lappefogden
i Nordland til Landbruksdeparterentet.

Det er meget vanskelig uten befaring av terrenget å gi en helt korrekt
og uttmmende redegjirelse for hvordan reguleringene berører samenes
interesser, men jeg skal nedenfor peke på de viktigste problemene.
For Norrkaitum sameby er skadevirkningene så store at reindrifts-
samene fra denne by protesterer mot at reguleringene tillates gjennom-
ført. Generelt vil samene få en rekke skader og ulemper så som tap
av fiske, tap av beiteland, forstyrrelser for reinen på grunn av an-
leggsarbeide, veger og tilstr¢mm1ng av folk inn i et tidligere frede-
lig omr&de. For de enkelte byer stiller saken seg slik:

l. Rautasvuoma

Denne sameby har hatt et gjennomsnittlig reinantall på ca. 6000 dyr.
På grunn av senere års dårlige beite forhold er antallet idag lavere.
Rautasvuoma er den nordligste av de samebyene som rammes av regu-
leringene.

Samebyn berres av utbyggingen gjennom overføring av vann fra Salka-
Jokk og Losivatn. P& grunn av denne over&ring tirrlegges Slkajok:
nedenfor tunnelinntaket og vannføringen i Cunojaure (Nordelva) redu-
seres. Salkajokk og Cunojaure (Nordelva) har for hovedtyngden av
reinhjorden vært utnyttet som et naturlig stengsel mot vest. Når
dette naturlige stengsel fjernes, må det erstattes med reingjerde.
Dette reingjerde må antagelig oppføres fra riksgrensen ved Cunojaure
langs denne og SlkaJokk fram til tunnelinntaket.

På  grunn  av reguleringen av vannstanden i Losivatn får antagelig
samene en rekke ulemper ved flyttingen og pass av reinhjordene.

2. Kaalasvuoma

Denne sameby ligger syd for Rautasvuoma og har hatt et gjennomsnittlig
reinantall på ca. 6500 dyr, men antallet er av same grunner som for
Rautasvuoma. idag lavere. Sommerbeitene på norsk side nyttes fullt ut.

Sameby ber5res ved at de nest verdiful.le grkrtboiteo5der neddemmes
ved oppdemming av B&tsvatn, Gautelivatn og Vannaksvatn. En fly ttveg
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blir helt stengt, og det antas at et for reindriften viktizg nes meliom
Vannaksvatn og Coanvejaure bli helt nedden. Peinens vandring vest-
st over neset blir stengt, og det biir en stor omveg 3 g rundt
sjøen. Ved tørrlegging av elven nedenfor Båtsvatn forsvinner det
naturlige stengsel mot Norrkaitum, og samene får samnenblanding av
hjorder.
Hel eller delvis tørrlegging av Nordelven nedenfor Stasjonsholmen
fører også til at reinen kan vandre nordover og blarxie seg med reir
tilhirende norske samer og rein fra Rautasvuoma sameby.

Tørrlegging av elvene medfører at samene må kreve:

a) Gjerde fra Båtsvatn langs Sørelven til skoggrensen.

b) Gjerde fra Cunojaure langs Nordelven til skoggrensen.

5. Norrkai tum

Denne sameby som ligger syd for Kaalasvuoma, har hatt et gjennomsnitt•
lig reinantall på ca. 12 500 dyr, men antallet er idag vesentlig
mindre på grunn av de senere dårlige år. Hele hjorden oppholder seg
om sommeren i sommerbeitelandet, vesentlig på norsk side.

Utbyggingen rammer denne sameby meget h&rdt ved neddemming av ver''-
full beitemark ved Kjårdasvatn, Iptovatn, Båtsvatn, Gautelivatn og
Vannaksvatn. Denne beiterarken ved vannene er av den stirste betyd-
ning for samene fordi fjellomr&dene ellers stiger i hiydene og best$r
nesten utelukkende av ;tein og blokker med en meget sparsom vegetasjo:
Spesielt er dette tilfellet p# den istlige delen av omrdet.

Bygging av anleggsvger inn gjennom beitemarkene ved Kj&rdavatn,
Rarkojaure, Iptovatn og fram til Båtsvatn vil med daglig anleggs-
trafikk Ødelegge området for reindriften. Anlegg av vegene vil
senere også føre til en livlig strøm av turister inn i et idag frede-
lig reinbeiteomr&de. Reinen vil bli forstyrret og trekker seg bort.
Rein som er kommet vestover gjennom området, vil bli meget vanskelig
å få tilbake, og samene må sikkert heretter anvende en mange ganger
større arbeidsstokk for å vokte reinen og få den tilbake mot høsten.
Det kan her også bli sammenblanding med norske samers rein vest for
Frostisen.

N&r Sirelven nedenfor Båtsvatn tørrlegges. fjernes det naturlige
stengsel mot nord. Dermed vil oppst sammenblanding av rein til-
hrende norske samer og rein tilhirende Kaalasvuome sameby.

Elven mellom Langvatn og Sitasjaure er naturlig grense mellom Norr-
kaitum og Mellanbyn. Når elven tørrlegges blir også sanmenblanding
mellom disse byenes reinhjorder.

En kalvemerkingsodde som samene nytter hvert år ved Geutelivatn blir
overdemmet.

Samene har som eneste proviant under sin bevoktning av reinen i  diGs(
områdene den mat de kan bære med seg. Det er da klart at fisket i
vannene er av helt avgjørende betydning for deres hushold. Nr regu-
leringene zidelegger fisket, får også samene provianteringsvansker.
Det er liten tvil om at fisket i de fleste regulerte vann blir totalt
Ødelagt. Dette kan bare kompenseres ved bygging av reinvokterstuer
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med proviantdepot og erstatning. Muligens kan fisket i noen grad op
rettholdes ved utsetting av fisk.

Alt i alt betyr reguleringene for samene fra Norrkaitum et s alvorli
inngrep at de meget bestemt må protestere mot at det gis regulerings-
tillatelse.
Skulle utbyggings- og reguleringssøknaden bli imitekommet, forbe-
holder samene seg ethvert krav om erstatning og tiltak. Forelig
peker jeg på følgende tiltak som må gjennomføres:

a) eingjerde langs Sørelva nedenfor Båtsvatn.

b) Gjerde fra Langvatn til Sitasjaure.

c) Anlegg av kalvmerkingshage p høvelig plass som samene anviser.

d) P&bud om at anle3gsvegene holdes stengt for almen ferdsel etter
anleggstidens slutt.

e) Forbud mot hyttebebyggelse inne i områdene.

4. Mellanbyn

Denne sameby som er den sørligste, berøres  kun  ved regulering av
Langvatnet. Da dette bare senkes, gar ikke beiteland tapt, men det
kan bli ulemper ved bevoktningen som nok må være ekstra god for å
hindre skader p reinsflokkene nr vannet er nedtappet.

Elven mellom Langvatnet og Sitasjaure utgjør en naturlig grense mot
nord, og det kan bli sammenblanding med Norrkaitums reinhjorder når
elven tirrlegges. Mellanby krever derfor samme gjerde som nevt
under Norrkaitum pkt.b, nemlig fra Langvatn til Sitasjaure.

oo0oo

Dette var hva Jeg foreløpig har a anføre for de 4 samebyer som be-
·ires. Jeg nevner at det i alt er vel 80 reineiere med til dels meget
store familier som har sine reinflokker på sormnerbei te i de områdenP-
som berøres av reguleringene. Reinantallet for de 4 byene tilsamer.
har 1 perioden 1946-6o ligget på ca. 30 O00 dyr. På grunn av flere
meget d&rlige beitear, er antallet idag redusert, men dette er et
temporært fenomen. Reguleringen er en meget al varlig sak for rein-
driftssamene.

Ved alle stirre regu'eringer er det fast praksis i vilkårene å på-
legge utbyggeren å opprette neringsfond eller betale bestemte bidrag
til den næring som rares. Her blir vel neppe andre næringer enn
reindriften serlig rammet, men til gjengjeld er inngrepene overfor
næringenganske alvorlige.

Det er derfor ikke mere enn rimelig at det i vilkårene blir pålagt
regulanten å opprette et næringsfond eller betale et årlig bidrag
på f.eks. kr 20 000 til reindriften. Midlene m%komme dem til gode
som driver reirdrift i området, dvs. de norske og svenske samene som
nytter ut beiter og fiskevann for å drive sin næring. Jeg viser til
at det er fastsatt slike vilkår både for Bjerka-Plurareguleringen og
Guolasjokkareguleringen ned årlige tilskudd på henholdsvis kr 20 000
og kr 15 000.

I skjinnsrettene som s'al behandle sakene m& vre minst 2 reindrifts-
kyndige  medlemmer."
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Brev fra Landbruksdepartementet til Vassdragsdirektoratet,
av 17.1.69.

Saken har vært forelagt Direktoratet for jakt, viltstell
Og ferskvannsfiske, som har uttalt seg som vedlagte foto-
statkopi av brev nit av 14. januar d.å. viser.

Landbruksdepartementet slutter seg til direktoratets ut-
talelse.

Brev fra Nordland fylkes friluftsnemd til Kommunal og -
arbeidsdepartementet, av 2.9.68.

har uttalt bl.a.:

"I utredningen fra Statskraftverkene savner en alternative utbyggings ..
planer. Det er nevnt at to hovedalternativer har vært vurdert: Ut-
bygging mot Sør-SkJomen kontra utbygging mot Skjomdalen med kraft-
stasjon ved Lillefallene på kote 57. Statskraftverkene har festet
seg ved alternativet utbygging mot Sør-SkJomen, da dette prosjektet
vil gi en årlig merinntekt på ca. 10 mill.kroner. I  beregningene
er ikke utgiftene til skjønn og erstatninger tatt med. Det har vært
satt fram forslag om at det ved utbygging mot Sør-Skjomen måtte kunne
garanteres en viss minstevannføring i Nordelva og Skjoma. Dette lar
seg realisere ved vannslipp fra Lossivann eller overføringstunnelen.
Se uttalelse fraNordland naturvernforening side l#.

Før utbyggingsarbeidet blir satt i gang, bir det stilles midler til
rådighet for en grundig underskelse av omradets faune og flora. En
viser til utredningen fra Toms Museum datert 5.mai 1968 og sendt
"Kul turutvalget ved Universitetet i Oslo for naturvitenskapelige
interesser ved vassdragsreguleringer".

En må ha lov til  å  kreve at det blir lagt fram gjennomarbeidede
planer og fullstendige kostnadsoverslag for de forskjellige utbyg-
gingsalternativ nAr Stortinget skal ta stilling til konsesjonssprs-
målet. N&r endelig utbyggingsplan er vedtatt, bir det settes i gang
et grundig undersøkelses- og planleggingsapparat med det  mål  for øye
redusere skadene s& langt det lar seg gjire innenfor en $konomisk
forsvarlig ramme. Her vil det være aktuelt å engasjere et mest mulig
allsidig team av fagfolk, og en kan til eksempel nevne Jord- og
skogbrukskyndige, biologer og landskapsarkitekter.

Skjomen har en storsl&tt og vekslende natur. Inne 1 Sir-Skjomen er
landskapet villt og imponerende, mens Skjomdalen preges av et rolig
og frodig dallandskap. Det er sjelden & finne s& store variasjoner
i landskapsformen innenfor et så begrenset onr&de.

Narvik og Omegns Turistforening har flere merkede ruter gjennom
fjellheimen og over til Sverige. Disse har utgangspunktet i Skjom-
dalen og S8r-Skjomen, og har på svensk side forbindelse med store
samenhengende nasjonalparker. Det er bygd flere overnattingshytter
1 forbindelse med disse turistrutene.
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Laksefisket i Skjoma trekker idag mange sportsfiskere til området.
Mulighetene er også til stede for dra inn 1 fjellheimen der det
finnes en rekke gode fiskevann.

Etter at Skjomen fikk fast vegforbindelse med omverdenen, har hytte-
byggingen i området fått et markert oppsving. Og en må regne som
sikkert at etter hvert som levestandard og fritid Øker, vil behovet
for fritidsbebyggelse stadig vokse.

SkJomen m&regnes som nærområde for tettstedene Narvik og Ankenes,
og er idag mye benyttet som  mål  for ettermiddags- og weekendturer.
Dessuten ligger det i nær tilknytning til riksveg 6.

Det er fare for at Skjomen vil miste mye av sin verdi som frilufts-
område, dersom en ikke bevisst går inn for å skåne landskapet ved
kraftutbyggingen.

De områdene som periodevis blir tørrlagt, må ryddes og behandles
slik at de virker minst mul:lg: skJenrnende. Flere av de vann som er
planlagt regulert, ligger ved de tradisjonelle turistrutene. De
fleste av dem er idag fiskerike, og for & ske & kompensere ta.pet av
fiskemuligheter, bir en satse på  å  Øke fiskebestarxien 1 de vann som
ikke blir berørt av utbyggingen.

Der elvene tenkes tørrlagt eller vannføringen blir sterkt redusert,
bør det bygges terskler for & sikre vannspeil i elveløpet. Etter de
foreliggende planer vil Skjoma praktisk talt bli tirrlagt, og spirs-
målet om en garantert minstevannføring som er tilstrekkelig for
laksens oppgang, må vurderes nøye. Det  må  dessuten bygges lakse-
trapper i den utstrekning det er ndvendig.

Ved tunnelsprengningene blir enorme mengder steinmasse tatt ut.
Disse "tippene" må plasseres med omtanke. En ser så altfor mange
eksenpler p at de hverken i form eller stirrelse harmonerer med
landskapet omkring. Det drives forskning for  å  finne metoder til  å
kle disse "tippene" med vegetasjon. En bØr søke å dra nytte av de
erfaringer som der er vunnet,i den grad det lar seg gJre. Der det
er praktisk gjennomfirlig, kan det kome p# tale 5 nytte steinmasser
fra tunnelsprengningene til bygging av dammer, og det vil være Ønske-
lig å få også disse kledd med vegetasjon på luftsiden.

En bgir underske om det er mulig  å  tippe steinmassene frakraft-
stasjonen i Sir-Sk]omen i sjien for p& den m#ten & bli kvitt dem.
Her er såvidt trangt at det vil bli svært vanskelig å få steintippene
plassert  på  land.

Anleggsvegene bir s langt det lar seg gjire filge naturlige skille-
linjer i terrenget. De permanente vegene ml dimensjoneres etter den
belastning de ventes å få, og det er her mest konomisk & rydde opp
etter hvert som vegarbeidet går fram. Anleggsveger, som ikke skal
opprettholdes., utslettes etter bruk. Terrenget langs fjorden mellom
Elvegard og Sir-Skjomen er bratt og verskelig & ta seg fram 1, og en
veg må her for det meste sprenges inn i fjellet. Dette vil bli et
alvorlig sår i landskapet, og alternativet med tunnel gJenoom fjellet
fra Skjomdalen bir vurderes n»ye.
Kraftoverfiringslinjene faller best inn i landskapet nAr de som
vegene følger naturlige drag i terrenget. Det er viktig å unngå at
mastene blir stående 1 silhuett mot himmelen.

56



Konklusjon:

Nordland fylkes friluftsnemd har intet $ innvende mot at Skjomen-
vassdragene blir utnyttet som kraftkilde. Men utbyggingen må ikke
gå så langt at områdets rekreative verdi går tapt. Behovet for fri-
luftsomrder med de muligheter som Skjomen byr, m&ventes & $ke 1
takt med levestandarden. En har derfor plikt på seg til å  se saken
i et videre perspektiv enn det kraftbehovet tilsier. Dette kan en
bare oppnå ved å legge fram et så gjennomarbeidet og allsidig ut-
redningsmateriale som mulig nar saken endelig skal avg]res."

Brev fra Ankenes friluftsnemd til Nordland fylkes fri-
luftsnemd, av 2l4.5.68.

Skjoma er liksom livskilden i dalforet fra Elvegard til Fjellbu. Med s
stor minsking i vannføringen som utbyggingen forutsetter, må en gå ut
fra at de estetiske verdier i dalføret blir meget, meget redusert. Lakse-
fisket må en betrakte som eliminert, storviltbestanden like så. En vil
heller ikke unnlate å peke på at det skulle være teknisk mulig, hvis det
er økonomisk forsvarlig, å føre spillvannet ned i Skjomas gamle leie,
og da vil jo en større del av ulempene ved denne utbyggingen bli redusert
betraktelig.
I fjellet kunne vel naturskadevirkningene reduseres ved at vegskråninger
torvkledes, ved at tunnelmasseopplag henlegges kontrollert, slik at de
virker minst mulig skjemmende på de naturlige omgivelser. Det måtte bli
en selvfølge at brakkebebyggelse, anleggsmateriell o.l. ved anleggets slutt
helt fjernes fra området. Det er vel  ikke  til å unngå at naturen i anleggs-
perioden blir utsatt for en nedspling, men her måtte det kunne settes
visse påbud slik at skadevirkningene ikke  blir altfor store.
Nedtappingen av det fiskefattige Lossi-vannet med hele 34 m. kan jo
synes å være en liten verdiforringelse. Men står en ved foten av Storsteins-
fjell og ser det panorama Lossi-vannet danner bunnen til vil en forstå
at det innebærer et tap for friluftsmennesket som det offentlige ikke
kan gi kompensasjon for.
Under vurdering av hele sakskomplekset, må en ta hensyn til at det i
indre Ofoten i dag bor ca. 20.000 mennesker, og behovet for friluftsarealer
synes å tilta i takt med industrialiseringen av samfunnet.
Dette var en del av de ting nemda på dette tidspunkt mener å kunne uttale
seg om.

Brev fra Nordland naturvernforening til Nordland fylkes
friluftsnemd, av 29.6.68.

Det aktuelle avsnitt i den nevnte uttalelse lyder:

"For  å  redusere skadevirkningene i Skjome (Elvegardselv) er det
hevdet fra forskjellige hold at en kunne legge kraftstasjonen i
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Skjomdalen, ved Lillefallet. Beregnet tap ved dette alternativ er
ca. 6%av produksjonen. Ved denne plassering av stasjonen vil en
ifølge NVE likevel få en sommervannfiring som er sterkt redusert1
forhold til det normale, mens vintervannføringen blir 5kt tilsvarende
Elva ovenfor kote37 vil få redusert vannføringen til alle årstider.

Et annet alternativ kan vere vannslipping fra Losivatn eller fra
overfiringstunnelen. Dette vil komme en langt stirre del av elve-
løpet tilgode. Losivatn har et nedslagsfelt på35 lan2 og et midlere
arsavlp p&I5,+ mill.mj. Dersom en tapper en vannmengde tilsvarende
tilløpet til Losivatn, vil kraftproduksjonen reduseres medca.ac.
Det er kanskje ogs2 mulig at det kan vere tilstrekkeligmed en mindre
tapping,når den eventuelt kan skje etter behovet på de forskjellige
årstider."

Brev fra Vegsjefen i Nordland til Vegdirektoren, Oslo-dep.,
av 15.3.68.

Av reguleringsplanen synes a fremg? at alternativ
kraftstasjonen ved Stiberg i Skjomdalen er forlatt. Da tunnel-
massene fra området øst for Kjardavatn-Rundtindvatn og kraft-
stasjonen ved Kobbvatnet blir liggende så høyt i terrenget og
langt fra Skjomdalen, kan det neppe utnyttes økonomisk i det offent-
lige vegnett.Hvis det blir bygget anleggsvei fra Elvegård til planlagt
stasjon i S@orskjomen, kan formentlig en god del av tunnel-
massene brukes til forsterkning av fylkesvegen mellom Grindfjord
og Skjomdalen. Store deler av fylkesvegen har i dag så svakt
bærelag og dårlige bruer at den ikke kan ta imot vanlig tung-
transport som følger med anleggsdrift av de dimensjoner vi her
må regne med, og ikke på noen måte ekstraordinære tungtransporter
av transformatorer, genratorer o.l. Det bør derfor på et tidlig
tidspunkt legges fram planer for anleggsdriften og oversikt over
hvordan man har tenkt å føre fram utstyret til stasjonene.

Brev fra Statskraftverkene til Vassdragsdirektoratet, av
21.12.68.

"Vi har mottatt uttalelser vedrørende vår søknad om regulering og ut-
bygging av Skjomenvassdraget.

Uttalelsene angår forhold som til dels går igjeni flere av deinn-
komne bemerkninger:

l. Valg av alternativ

2. Økning av minstevassføring ved tapping utenom kraftverk iSør-
Skjomen i det valgte alternativ.

58



5. Trkeskader i Skjomen-dalen p.g.a. redusert vannføringi Skjema.

4. Isproblemer i Skjomenfjorden. Veg til Sør-Skjomen og adkomst til
S&rlandet.

5. Durmalselven.

6. Fiskeriproblemer.

7. Hytter og stier med bruer.

8. Vitenskapelige interesser.

1. Valg av utbygningsalternativ for Skjomenverkene

I vår utbygningsplan av februar1968 omtales to hovedalternativ for
Skjomenverkene. Vi søker om en utbygning mot Sør-Skjomen med kraft-
stasjon i Lappvika, mens det andre hovedalternativ går ut på utbyg-
ning mot Skjom:ialen med kraftstasjon ved Lillefallet. Disse to alter-
nativ er identiske i reguleringsområdet og avviker fra hverandre kun
1 tillØpstunnel- og kraftstasjonsområdet.

En utbygning til Lillefalleti Skjema. medfører ca.37 m mindre fall-
høgde enn Sør-Skjomenutbygningen. Omregnet til kraftproduksjon re-
presenterer dette ca.7 mill.kWh pr. middels år. Sør-Skjomenalter-
nativet krever litt lengre tillpstunnel og sjakt, samt noe større
maskininstallasjon, og ny veg fra Elvegård til kraftstasjonen. Til-
sammen er disse merkostnadene beregnet til ca. 10 mill.kroner (se
bilag). Det inngar .er 2,7 .Mll.kroner til by&sing av ny veg fra
Elvegrd til kraftstasjoneni Sør-Skjomen. Denne vegen kan bli på-
lagt oss å bygge også dersom vi velger Skjomdalalternativet.

Kostnadsdifferansen mellom de to alternativ kan derfor meget realis-
tisk komme ned mot ca.  7  mill.kroner.

Når vi har valgtå legge fram en kostnadsdifferanse på 10 mill.kroner
eksklusive skader og ulemper, er vi altså på den sikre side.

Ved vurdering av SkJomenverkenes konomi og fremtidige drift er en
henvist til prognoser og antagelser for det fremtidige kraftbehov
og leveringsområde.

I vår plan har vi for produksjonsberegningene lagt til grunn at
kraften skal leveres med7% om vinteren og 50%om sommeren. Dette
er i overensstemmelse med prognoser fra Elektrisitetsdirektoratet
over kraftbehovet i Ofoten - Lyngen de nærmeste 10 år  framover.
Prosjektets økonomi er forsiktig vurdert på dettegrunnlag.

Vi vet sikkert at fra1973 vil Skjomenverkene tilhøre et samkjgirings-
område som strekker seg fra Ofoten til Øst-Finnmark, og det er også
store muligheter for en utvidet kraftbytting med Sverige. Som kjent
kan en hiy grad av samkj&ring f&re til svert ujevn kj&ring av kraft-
verket, og dette er tatt hensyn til ved valg av installasjon ved
Skjomen kraftverk. Se punkt 5.2.2.i planen.

Med regulering av Langvatn får Skjomenverkene en svrt hiy regu-
leringsgrad(91%), og ved gode samkjøringsforhold vil en derfor kunne
oppnå nærmere loo,t; vinterproduksjon. Disse synspunkter må  legges til
grunn for en sammenligning av produksjonsverdien for de to alternativ.
Det er da klart at inntektstapet på de37 fallmeter blir større Jo
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mer vinterkraft Skjomenverkene skal levere. Vi forutsetter nemlig
at vinterkraftprisen er det dobbelte av sommerkraftprisen.

Hvis vi etter det som er behandlet hittil tenker oss kraftstasjonen
flyttet fra Sør-Skjomen til Lillefallet, kan vi gjøre en betraktning
over hvor stort produksjons- og inntektstapet vil bli alt etter
driftsstrategien og hvilke vassføringer som bør holdes i Skjoma.

Tar vi utgangspunkti den driftsstrategi som tilsier mest mulig
vinterkraft, kan vi beregne verdien av produksjonstapet som følger:

Vi antar at ikke alt(7 mill.kWh) kan leveres som primakraft til
3,0 re/kWh, og regner derfor med en prisp 2,9 re/kWh.

Bruttotap: ,029 kr x 7 000 000 = 2 030 000 kr

+ produksjonsutgifter på de7 mill.kWh om anlegget
hadde liggeti Sør-Skjomen: 10 000 000 krx ,09  .. = 900000 "
Netto produksjonstap pr. år • l 130000 kr

Kapitalisert etter4,5%rente og 25 år= 16, mill.kroner.

Setter man betingelsermed hensyn til vassføringeni elva - f.eks.
at det skal holdes en viss minstevassføring i sommertiden - så har
ri beregnet hva det vil kostei tillegs slippe vanni Jun1, juli
og august, slik at vassf&ringen holdes p% 10, 20 og5 mi/sek. Dette
vannet kan tappes gjennom kraftstasjonen og produsere kraft til
l,5 ire/kWh (salgspri-). Vi 'ar dog ikke regnet med stirre tapping
enn naturlig uregulert vassf&ringi de periodene denne ligger under
10, 20 eller50 m5/sek.

Perioden1938 - 1958er gått igjennom for Grunnes vannmerke: Det viser
seg da at man gjennomsnittlig pr.år må tappe:

For å holde10 m3/aek.:4,9mill.m3= 6,9mill.kWh
å. kr O, 014 , .

For holde 20  m3/sek.:  37,1 mill.m5= 52 mill.kWh
å kr O, 014  .. , , , .

For & holde 30 m3/sek.: 88 mil2.m = 125 mill.kWh
å. kr  O,  014 , • • , .

96 500 kr/Ar

7350000 kr/år

1 725 00 kr/år

Dersom vi endrer forholdet mellom vinterproduksjon/someuse+·»e 1n
fra 10/0 nedovermot 70/30, vil inntektstapetgradvisavta - både
fordi oppnåelig kraftpris blir mindre og behovet for eventuell til-
leggstapping avtar.

Ved 7% vinterproduksjon (som oppgitt1 planene)er produksjons- og
inntektstapet etter en midlere kraftprispa2,55 ire/kWh: ..

Bruttotap: kr 0,0255x 70 000 000 •.•............•. 1 785000 kr/år

+ produksjonsutgifterpå de 7Omill.kWh om anlegget
hadde ligget i Sr-Skjomen: 10000 000 kr x 0,09 • . 00 000 kr år

Nettotap •.•..•• 88 000 kr år

Kapitalisert etter4,_s;-;rente og 25 r = l ,2 mill.kroner.
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(Dette tapet er forsiktig satt til 10 mill.kri planen punkt1.4.1).

I dette tilfelle er vassføringen ved Gamnes aldri mindre enn 20 m5/sek
i de underskte &r (1938 - 1958). Vil en holde 50 m/ sek. i Jun1,
juli og august, må det tappes ekstra11,4 mill.m3= 16 mill.kWhå
0,025 = 2l0 000 rgr.
Den økte verdiforringelse en eventueltfår i Skjomialen som filge av
at kraftverket legges til Sør-Skjomen må stilles opp mot de oven-
nevnte inntektstall.

2. knings av minstevassføring ved tapping utenom kraftverket i Sir-Skjo-
men

Restvannføringen i Skjema blir over året redusert til ca. 23% eller
6,7m3 pr. sek. i middel. Vi bygger på resultatene ifra5 male-
stasjoner, som Hydrologisk avdeling har hatti drift i henholdsvis
45, 4l 0g 52  &r.  Da resultatene har relativt stor betydning for
vurdering av forholdenei Skjema, forutsetter vi at Hydrologisk
avdeling foretar den nødvendige kontroll av målingene.

Skjoma har ved vannmerke Games i sorrunermånedene juni, juli og
august vannfiringer fra ca. I  m5 til ca. 150  m5 i middel. I vinter-
tiden er vannfoingen hel nede i 2 -  #  mj pr. sek. i manedene februar,
mars, april.

Etter utbygging til Sør-Skjomen vil vannføringen i de5 omtal te som-
mermånedene ligge i området 10 - 50 m5 pr. sek., ogi vinterperioden
februar, mars, april ca.,5 - 1,0 m3/sek. Vi kan Øke vannføringen
i Skjoma ved tapping 'itenom kaftverket, og vi har vurdert rene
1958 - 58. Vi holder 10 m5/sek. alle arene 1 mnedene Juni, Juli og
august ved tapping av5 mill.m3 i middel pr.  år.  Dette tilsvarer ca.
7 GWh eller, etter våre prisforutsetninger, et årlig utlegg på 0,2
mill.kr. ker vi vannføringen til 20 5 pr. sek., blir nidvendig
tapping37 mill.m3 eller 52 GWh pr. år tilsvarende 1,5 mill.kr.
Om vinteren er vannføringen minst i månedene mars - april. Ønsker
vi f.eks.å øke vannføringeni de 5 vintermaneder februar, mars,
april med l m5/si middel over årene tilsvarer dette et vanntap på
ca. 8 mill.m3 eller 12 GWh. Etter våre prisforutsetninger gir dette
et inntektstapp 0, 5 - 0,4 mill. kr/år. Driftsmessig er det meget
uheldig for kraftverket å få tapping. Det gar 1 praksis mer vann
enn rent teoretisk beregnet. Vi vil anbefale atman heller går inn
for terskelbygging om det er ndvendig redusere eventuelle skade-
virkninger.

• Torkeskaderi Skjomen-dalen

Som nevnt 1 flere uttalelser er jordsmonneti dalføret hovedsakelig
stein, grov grus ogsand. Det er derfor god grunn til  å  anta at vann-
standen i elven og grunnvannsnivået bestemt av dette, får relativt
liten betydning for vekstforholdene. Uttalelsen fra Statens Skog-
oppsyn i Ofoten støtter en slik påstand..

Med den restvannføring vi får i Skjema, jfr. forrige avsnitt, vil det
være tilstrekkelig for vannforsyning og kloakk.

Vi er oppmerksom på at vi ved bygging av terskler i Skjema kan for-
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bedre forholdene vesentlig samtidig som dalen vil få et mere til-
talende utseende. Vi er kje_-it, med at Vassdragsdirektoratet vurderer
mulighetene for terskier 1 Skjoma, og vi vil se med velviljep even-
tuelle pilezg om bygging av terskler so er konomisk forsvarlig.

4. Isproblemer i Skjomen-fjorden

Utbyggingen vil ikke føre til Øket tilførsel av ferskvann totalt
sett over året, men driften av kraftverket med regulert vann Øker
tilførselen om vinteren.

Skjomen-fjorden har ingen terskler som hindrer god utveksling med
ytre fjordområder. Naturlig er Skjomen-fjorden utsatt for hyppig
islegging innerst inne i Sr-Skjomen og ved utløpet av Skjema.
Kraftverk i Sør-Skjomen vil gi delvis isfrie områder innerst i Sør-
Skjomen. Isproblemene lenger ute vil forflyttes noe. Da fjorden
er svidt godt ventilert, vil forholdene neppe forverres vesentlig
langs det såkalte Sørlandet. Vi må derfor regne med fortsatt mulig-
heter for adkomst med båt til området langs sørsiden av fjorden og at
det eventuelt må gis erstatning for vanskeliggjort båtferd.sel. Det
er ingen Økonomisk forsvarlig løsning med veg til Sørlandet.

V&rt alternativ for utbygging forutsetter veg inn til kraftverket
i Sr-Skjomen. Derfra er det ca. 2 km fram til bebyggelse i Sør-
Skjomen. Da vi i forbindelse med anleggsarbeidene ved kraftverket
har noe nytte av vegforindelse og dessutenm2regne med erstatnings-
krav for Øket islegging og kanskje tildels også for dårligereisleg-
ging mener vi det er ·:-iktig allereden? godta bygging av en enkel
anleggsveg fram til kaien.

Ved alt. Skjomdalen vil forholdene forverres i selve Skjomen-fjorden
ved at ferskvannet føres ut i overflaten av fjorden uten at det gis
noen mulighet for blanding av sjøvannet etter at vannet har blitt
vesentlig avkjølet i elvestrekningen.

I selve Skjomenfjorden vil forholdene kanskje ikke bli verre enn de
er allerede idag, og det er uvisst om en hyppigere islegging beret-
tiger bygging av en enkel adkomstvei til Sør-Skjornen. Disse spørsmål
må avgjøres ved skjønn etter utredningavissakkyndige. Eventuell
fremførelse av vei til Sir-Skjomen ved alternativ Skjomdalen vil ikke
bli aktuelt før igangsettelse av kraftverket.

5. Durm@lelven

Grunneierne i sør-Skjomen fremholder at rettighetene i Kj&rdaelva i
sin tid ble solgt med forbehold om at elven skulle tas medi kraft-
utbyggingen. Vi kjenner ikke til dette, og vilbe Vassdragsdirekto-
ratet om at Juridisk avdeling undersøker dette forhold.

Durm@lsvatn kan føres inn i utbyggingen i Sr-Skjomen ved en tunnel
inn til driftstunnelen. Vi beregner de totale omkostninger tilca.
2,5 mill.kr. Avlpsfeltet til Durmålsvatn erl} ka2 og representerer
en vannmengde p&5,7 mill.m5 som i kraftverket vil gi0,5GWh. Etter
en kraftpris på 1,5 øre pr. kWh gir dette en inntekt pa kr128 000.
Dette gir en rentabilitet p% ca. ,  og vi har derfor ikke sot om
overføringen.
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6.Fiskeriproblemer

Uttalelsene gir antydninger om dårligere og tildels Ødelagt fiske og
vanskeliggjort fiske i selve Skjomenfjorden. Da den fiskerisakky-
dige enn% ikke har avgitt sin uttalelse, skulle det ikke være noen
grunn til å kommentere disse.

7. Hytter og stier med bruer

Vi regner med at turisthytten ved Gautelisvatn må flyttes p.g.a. vr
oppdemning. Vi vil samarbeide om omlegging av stier og ombygging av
bruer som blir stengt for ferdsel p.g.a. vre inngrep.

Turisthytten ved Losivatn vil ikke direkte bli berørt av våre inn-
grep, men i tilfelle den sjeneres, gjør vi oppmerksom på at vi meldte
ifra om forestående regulering før byggearbeidet ble satt igang.

8.Vitenskapelige interesser

Nordlands fylkes friluftsnemnd og Nordland Naturvernforening ber om
at det stilles midler til disposisjon til en grundig undersøkelse av
omrdets fauna o£ flora, og an&ende dette viser vi til Statskraft-
verkenes innstillingi notat til Vassdragsdirektoratet av l2.desember
1968 vedr. Troms% Museum."
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NAT'URUIT.SK. UNDERSØKELSER

SØKNAD OM MIDLER

Brev fra Kontaktutvalget ved Universitetet
i Oslo for naturvitenskapelige interesser ved
vassdragsreguleringer til Vassdragsdirektoratet.
av 18.5.68.

Naturvitenska eli e unders kelser i områder som vil bli neddemt
eller sterkt forandret ved vassdra sre ulerin er.
Skjomen-K'&rdavassdra et.

Vedlagt oversendes kopi av brev av 3/5-68 fra Troms museum til
Kontaktutvalget.

Dette brev reiser spørsmålet om naturvitenskapelige undersøkelser i
områder som vil bli berørt av vassdragsreguleringer. I slike til-
feller vil biotoper forsvinne eller bli sterkt forandret, det
øj¢res skader som ikke kan gjenopprettes. Det eneste som kan
gjøres i slike tilfelle er å utfØre registreringer og innsamlinger
av materiale mens forholdene ennu er uforandret. Dette gjelder
fØrst og fremst de biologiske fag, men kan også være aktuelt for
geologi og fysisk geografi i tilfeller hvor interessante bergarts-
blotninger, avleiringer og landformer vil bli praktisk talt util-
gjengelig ved neddemning.

I noen tilfelle er det blitt gitt bidrag til naturvitenskapelige
undersdkelser i omrader som er blitt ber&rt av vassdragsreguler-
inger. Det er som kjent alminnelig at det i tilsvarende tilfelle
blir gitt bidrag til arkeologiske undersøkelser i områder som for
fremtiden ikke vil bli tilgjengelige for slike undersøkelser. Det
skulle da være et meget rimelig forlangende at det blir gitt bidrag
til naturvitenskapelige undersøkelser i de tilfelle hvor en natur-
vitenskapelig institusjon anser slike undersøkelser påkrevet og er
villig til utfdre og administrere unders&6kelsene.

Vedlagte brev fra Troms museum er i realiteten en vel begrunnet
sknad om bidrag til undersdkelser i de omrader som vil bli ber&rt
av Skjomen-Kjrda-utbygningen.

Vi gir søknaden vår beste anbefaling og ber Dem å utvirke at ved-
kommende interessent i Skjomen-Kjårda-utbygningen blir tilpliktet
å gi et belØp til Troms¢ museum til de underskelser de Ønsker å
utføre. Nærmere planer og omkostningsoverslag for arbeidene må
gis av Troms museum.
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3rev fra Tromsø museum til Kontaktutvalget,
av 3.5.68.

An . Staure ule rin for Sk ·omen-verkene.

I det følgende skal en £&påpeke nødvendigheten av at det før reguleringen
blir foretatt:

undersøkelser av strendene langs Langvatn.
undersøkelser av de omr&dene som vil bli neddemmet ved:
Vannaks vatn, Gaute li vatn, B&tsvatn, Iptovatn og Kjlrrdavatn  ·.
generelle registreringer i Losivatn-området. ·
registreringer i Skjomendalen. ·\ _

Marinbiologiske undersøkelser i Skjomenfjorden.

For planlegging av ovenfornevnte undersøkelser ber eo åØfligst'
om  &.£&.tilsendt til gjennomsyn mer detaljerte opplysninger om
utbyggingen.

"Undersøkelseskomiteen vedrørende fredning mot vassdragsutbygging"
som avga innstilling 26. noyember 1963, hadde ogøl til vurderlDft•
"Skjomen og omr&det sir for Ofotbanen i Ankenes". I sin innstillig
(side 59) fant komiteen at en ikke kunne foreøll "fredning av de· om- _ ..
handlede omr&der, og viser bl. a. til at BjtØrnfjelloinrldet, øst for Narvik
ikke synes & ville bli ber»rt av utbyggingen. Komiteer'ii iridle rtid
anbefale at det tas Herlige hensyn for A bevare natur11rjønnheten og fisle-
mulighetene i omr&dene''.

Dette øynet finner en at en kan støtte. Men videre vil en fl· peke pd at
de omr&der som foreslitte regulering ber-rer, er av stor naturhistorisk
interesse, ikke min•t Langvatnomrldet. · · ,. --

En skal nedenfor komme nærmere inn pl. de punkt som ble neYnt lnnledning_s•:-

I. a:
b:

c:
d:

II.

Ill.

vis,g
let 1. a.

jg . . w
Tromsø Museums distrikt strekker seg fra polarsirkelen og nordover. Med
det f&tallige personale som en har ridd over, er det rimelig at det er dore
omr&der som en ikke har rukket over. Lenge vardet store jellomr&de
mellom Salten og Ofoten ett av disse.

De undersøkelser som er foretatt pl svensk aide, tyder imidlertid p! at
strøket pl norsk aide av riksgrensen m&tte by pi 1wert int:ereaøante biolo-
giske forhold. , ·

For 15 Ar siden satte Troms Museum i gang botaniske undersskelseri om·i
r4des,, measfaunaen enda nernest er ukjent. ;- ''.'.%'
Dot ·r t·ate ·re4t botani iveit@ring i Lav4ten4gt 439,gg:494#
man irtaatte undersskelser er i hsygrad kreyet ;uzoa..«.

• ... • --- •  I  •, ....

De geologiske forholdene her er meget gunstige (myke bergarter med til
dels mye innslag av kalk} og tilsier en rik fauna og flora. Strendene ved
Langvatn er av særlig interesse.

Etter foreliggende reguleringsplaner vil det bli foretatt en betydelig "ned-
tapping' av Langvatnet. Følgende av dette vil være at strendenes karakter
vil bli forandret, og de Økologiske forhold vil bringes helt ut av balanse
og Ødelegges. For & beg runne dette er det nok å peke på de mange for-
holdsvis store elver som "fører til" Langvatnet. Ved en senking av vann-
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flata på 43 m, vil elvenes økte erosjonskraft på kort tid bryte ned de mest
sårbare strandpartier. Dessuten vil den "varierende" vannflatehøyde
hindre at en ny økologisk balanse etableres.

På en annen side skal en også få peke på at det ville være viktig om en
her kunne følge den virkning som en slik nedtapping har på de økologiske
forhold.

Da strandsonen ved Langvatnet representerer ett av de mest interessante
element i omradet, kan en derfor ikke sterkt nok p&peke n6vendigheten av

at det her blir foretatt grundige biologiske undersokelser for reguleringen
settes i gang.

Punkt I. b.

Området sør og øst for Sørskjomen er med hensyn til biologiske data helt
ukjent.

Den foreslåtte regulering av de nevnte vatn vil føre til at store strekninger
blir satt under vatn. Bl. a. gjelder dette en del myrer og formodentlig
løsavleiringer. Da disse elementer representerer økologiske forhold av
stor interesse, anser en det for viktig at undersøkelsene blir foretatt fr
neddemmingen skjer.

Av spesielle grunner som taler for at undersøkelser i Skjomenområdet er
ndvendig, skal en neve at omradet li er som et ukent felt mellom for-
holdsvis bra kente omr&der i vest o sorvest o Abiskoomrddet med sin
verdensk ente flora o fauna.

Punkt I. c.

Ut fra tilsendte papirer vil de planlagte reguleringer føre til at Losivatn
skal senkes 34 m.

For strendene ved dette vatnet, vil lignende forhold gjøre seg gjeldende
som ved Langvatnet (Punkt I. a). Omr&det ved Losivatn er imidlertid
helt ukjent, og på nåværende tidspunkt er det ikke mulig  &  si hvilke under-
sokelser som er nødvendig her. Det er mulig at arbeidet ved dette vatn
kan avgrenses til generelle registreringer.

Punkt I. d.

Skjomendalen synes & by på en variert natur som iallfall delvis må antas
bli  influert av reguleringen.  I  nederste del av elvens løp er det elveører
med en meget spesiell terrestrisk insektfauna. Denne vil antagelig for-
svinne ved reguleringen og det er derfor av stor viktighet å f& foretatt
undersøkelser her før reguleringen iverksettes slik at en ikke får varig
hull i vår viten om mange arters utbredelse.

Punkt I I.

Etter foreliggende opplysninger vil utbyggingen føre til at betydelig større
ferskvannsmengder vil bli ledet i Skjomenfjorden enn tilfelle er i dag.
Dette gir en en enest&.ende anledning til å følge den virkning som denne
'tilleggstlforsel" vil ha på plante- og dyrelivet i fjorden både under og
etter utbyggingen. Undersikelser over disse forhold vil ha stor betydning
både for allerede regulerte elver og for fremtidige prosjekter. Men skal
en være i stand til å følge et slikt gigantisk ''biologisk eksperiment" som
det her er tale om, m& det så snart som mulig foretas undersøkelser
over fjordens nåværende biologiske forhold. De er så å si ukjent.
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Punkt I I I.

Som det vil framgå av det som er anført ovenfor, er de områder som berøres
av reguleringene av stor biologisk interesse, og det er meget viktig at en
så snart som mulig kan sette i gang de undersøkelser som er nevnt oven-
for. Særlig gjelder dette undersøkelsene ved Lang vatnet og de marinbiolo-
giske undersøkelser i Skjomenfjorden. Fa,r ei komme videre med planlegg-
ing av ovenfor skisserte undersøkelser, vil Tromsø Museum høfligst be
om at en så snart som mulig får mer detaljerte planer for utbyggingen til-
sent.

Brev fra Vassdragsdirektoratet til Statskraft-
verkene, av  8.6.68.

STATREGULERING FOR SKJOMEN-VERKENE.

Vedlagt sendes avtrykk av brev av 18.5.68. m/bilag fra kontaktutvalget ved
Universitetet i0slo.

Vasdragsdirektoratet ser gjerne at det gis bidrag til slike undersøkelser
som er nevnt i brevet. Vi vil derfor anbefale at Statskraftverkene tar
kontakt med Tromsø museum for nærmere fastleggelse av de retningslinjer som
må følges for arbeidet.

Brev fra Det Kgl. Komm. og Arb.dep.. administra-
sjon for friluftsliv og naturvern til Vassdrags-
direktoratet, av  29.10.68.

Denne administrasjon har mottatt kopi av saknaden fra
Troms Museum, og vil sterkt anbefale at saknaden blir
imstekomet.

Det freg&r av saknaden at reguleringene vil bersre natur-
vitenskapelig sett meget interessante områder, aen ao 
biologisk ennå er lite atforsket. Uensett om det blir
aktuelt med regleringen, m8 en anse det for viltig 4 f
kjennskap til omrldeta biologiske egenart aena det ennl er
upvirket.

Brev fra Statskraftverkene til Tromsø museum,
av  18.6.68.

STATSREGULERING FOR SKJOMENVERKENE.

Gjennom kontaktutvalget ved Universitetet i Oslo for naturvitenskapelige
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interesser ved vassdragsreguleringer har vi fått oversendt Deres brev av
3.5.68.
Vedrrende soknad om st@otte til Deres vitenskaelige underskelser vil vi
be Dem studere vår utbyggingsplan som vedlegges herved.

Brev fra Vassdragsdirektoratet til Statskraft-
verkene, av 9.12.68.

Vitenskapelige undersøkelser i Skjomen og Jotunheimen-områdene.

Det foreligger co søknader om bidrag til naturvitenskapelige under-
skelser i Sk omen:
l.Troms museum søker under 10 okt. dette år om et otalt bidrag på
kr. 780 350 fordelt på 5 år.

2.Søknad fra Vassdragsdirektoratet v/Hydrologisk avdeling av 20 juli
1968 særlig vedrørende strømforhold, vannstand, strømforhold, saltgehalt,
temperatur m.v. i Hardangerfjorden og Skjomenfjordene. De årlige utgifter
er på 86 000 og et engangsbeløp på 120 000.

Søknaden vedlegges.

Sammen med dette vedlegges også brev datert 3.10.68. fra Universitetet i
Oslo vedrorende Skjomenprosjekt2t og A's notat til V av 23.s.m. S@knad
2 er rettet til konsesjonsavgiftsfondet. Søknad 2 representerer mere
generelle undersøkelser, men det er antydet at utbyggeren muligens bør
dekke de arlige utgifter, og varigheten kan antydes til 6 @r. S@knad l
gjelder Skjomen spesielt og må etter V's mening sees i sammenheng med den
alminnelige naturvernplikt som regulantene pålegges i spesielt natur-
vernvilkår. V mener utbyggeren bør bære den del av undersøkelsens kostnad.

Man ber om S' uttalelse.

Notat fra Statskraftverkene til Vassdragsdirekt-
oratet, av 12.12.68.

VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER I SKJOMENG JOTUNHEIMEN.

Vi har mottatt Deres notat av 9.12. ds. og er bedt om uttalelse

vedr¢rende vårt standpunkt til sknadene:

Troms Museum.

Sknaden er p& kr. 780.350.- fordelt p& 5 &r og omatter underskelser

over et område som til dels påvirkes av våre planlagte reguleringer og

utbygninger i Skjomen.
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Prinsippielt mener vu det er riktig8 gi noe tilskudd, men det er langt

fra grunnlag for full dekning etter det oppsatte arbeidsprogram.

Fra et vitenskapelig synspunkt kan det dog være riktigå gjøre

underskelser svidt omfattende som foreslått. De kan generelt få

betydning for vurdering av virkningene ved reguleringsinngrep.

Vi innstiller på tilskudd fra regulanten:

Kr. 100.000.-.

Forskudd kr. 50.000.- og deretter utbetalingkr. 10.000.- pr.
0ar.

s ad fra Vassdr sdirektoratet vedH drolo isk svdeli

Underskelsene angir forholdene i Hardangerfjorden og Skjomen-fjorden.

Vi mener det er gunstig at underskelsene blir satt igangi fjorder

som angår nettopp våre utbygninger. nemlig Eidfjord-verkene og

Skjomen-verkene.

Vi mener underskelsene har generell betydning, men at vi  bør  være med

p8 en vesentlig del av omkostningene. Vi ønsker vlrttilskuddtast

bestemt til: Kr. 250.000.- •

Hvorav kr. 100.000.- ved start av unders¢kelsene og deretterkr, 50,000.-

pr. !ri 3 0ar,

Brev fra Direktoratet for jakt, viltstell og
ferskvannsfiske til NVE, av 9.6.68.

Statsregulering for Skjomen-verkene. Midler til fiskeribiologiske

forundersokelser m.v.
I forbindelse

med soknadena er det meget ønskelig snarest & fore ta biologiske

forundersøkelser. Disse ønskes foretatt i regi av dette

direktorat og en rekner med at det til nødvendig utstyr og hjelp

vil medgå kr. lo.ooo,-. I tillegg kommer at herfra vil delta

distriktets fiskerikonsulent og fagassistent uten at dette vil

bli belastet nevnte beløp, idet disse lønnes av direktoratet her.
I forbindelse med vurderingene av hvor det eventuelle kraftanlegg

bør ligge, ville en også være takksam for l få opplysninger om

kostnadsoverslag mv, for kraftanlegget lagt ved Nedrefallet i

Skjomen, idet det vil vere odeleggende for lakseelva dersom

kraftanlegget legges i Sor-Skjomen. Det ville være naturlig at

en vurderte dette spørsmålet· og en ville gjerne 'ha materiale som

kunne belyse de forskjellige alternativer.
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a. KETEOROLOOISll HYDROLOGISO: DATA

Det er hoYedaakeliQ Yl!l'forholdene aoa er beateftaende for aYlopa- og isforholdene

sd oversikteon er derfor supplert .. den del aeteorologiake data.

1. Meteorologiske data

Hoat og Tinter horer OfotfJorden til de mest storfulle kyststrekninger. Etter

storr• tilfrsel av arkt isk luft svekkes ofte syklonvirksomheten,  oq  et stabilt

hoytrykk utYikles over Nordkalotten. tald, torr innlandaluft blir da aan sorest -

eller 6staTind preaset ut gjennom alle daler og fjorder i Nordland. I Skj omen kan

den kalde fallYinden oppnA kulingatyrke.

I f61Qende tabell er gitt en OYeraikt over temperatur- og nedborforhold i v1nter-

halYAret ved NarYik og Bj6rnefjell met. st. 1 perioden 1901-30.

!_a,!_Y.i,k,32 m o.h.

Midlere temperatur 
0 c

Antall dager med kulde

Midl. nedbormengde 1 11111

Storate mAlte nedbor i

H>pet  ••  en dag

!_j,2_r.n,•!J.!.ll, 514 m o.h.

Midlere temperatur 0 c

Antall dager med kulde

Midl. nedbormengde 1 mm

Nedborhoyder 1 rrøn

5_ nests,ru· noue

Hos tens

Vinterens

VArena

Soaaierens

\ l ,:,-Jl/ o)

(l/':1-30/11)

(l/12-28/2)

(l/3-31/5)

(l/6-31/8)
-.J
0

N

-0,7

20

54

18

-s,o
28

64

Min.

373

102

53

56

62

D

-2,8

26

43

30

-7,5

30

57

l.lcv.

544

161

115

88

118

1

28

55

20

-11, n

31

75

Med.

t:>5/

218

162

103

143

F

-3,4

26

44

18

-11, l

28

65

2.kv.

14h

256

209

lJf>

164

H

-2,l

27

39

34

-9, l

31

61

:142

42,)

218

287

A

1,2

18

Jf>

20

-3,8

29

47

Et mer detalJert bilde av ver forholdene over Ofotf jorden er gitt  pA  fig. A-11

en Qrafiak fra.mstill1nq i pentademidler av temperatur og pentc1desunmer av nedbr

p.\ Offeraoy i tiden 1942-66.

Sea en ser av tegningene er avvikelsen fra gJennomsnittsforhold store.

I talgende tabell er gitt karakteristiske data tor Arets og sesongens nPdbor etter

mA)nger ved Skjoen nedb.st., 62 m o.h.

Maks.

:inoforholdene er en dnnen meget viktig fc1lctor for bedommelse av isforholdene.

En oversikt over snodybden ved Skjomen nedb.st. er gitt i folgende tc1bell.

Mdneds9.Jennomsn1tt_tor_Arene_l90l-30 dV midlere  og  maksimale snodybder_1_cm

OH. Nov. Oes. Jan. F'ebr. Mars Apr 1 l Ma 1

ikjomen Maks. 53 54 75 110 11 ::! 80 52 2h

M1al. 3 b 9 14 22 j 9 8

Midlere antall dager

med sndekke ':I )e 3 e 2b 28 18

i:.n oYersd::t over vc1r1asJoner 1 årsnedbor ved '._;k:Jumen nedb.st. 1 t1ctsronvnet l'J 1r1-i,7

2
er Yl st gr c1 f 1 :-..k på t 1g • B- I

Av teqn1naen ran Pn se dt det veksler stadg mellom ar med nedbor storre ,>q rr.1r,tr..-

enn det bereunete normale. Hvis en midlertid betrakter diagrammet 1 sin helhet,

kan det være ndturl1q å dPle hele ubserVdSJonsper1oden opp 1 3 kortere per1 .. ,JPr,

nemlig: 19!1':1-i'.>< hvur nedhc,ren gJennomsnittl1y var  94 7. av den normale, l'Jt'n-4'•

med nedbcir ca. 107 , av den normc1le og lS49-67 med flere kortere perioder meu t Ilde

betydelige avvik fra de anq1tte gJennomsn1ttsverd1er.

Vindforhold etter observds oner ved Narvik met.st.
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HYDROLOGISK UNDERSKELS EE!

Utbygning av Skjomenvassdraget

Hydrologisk undersdkelse

SIVILINGENIGR

ELLIOT STRØMME A/S

Desember 1970.

l.1 Problemstillin .

I kraftverket utnyttes strsteparten av h¢yfjellstilsiget fra

de to vassdrag Skjomen og Kjorda. Kraftstasjonen ligger ved

S&rskjomen.
Konse-

kvensen av utbygningen blir bl.a. at vannfdringen 1 nedre del

av Skjomenvassdraget blir meget sterkt redusert.

l.2 Avl smålin er.

De elver som utnyttes er Nordelva og S¢relva som tilsammen danner

Skjema samt Kjorda. Nede i dalen har vi i alt f¢lgende 4 eldre

vannmerker:

738 Kjordaelv i Kjorda observert 1918 - 39

7 39 Gamnes i Skjoma " fra 1912

740 S&relvbro i S&relv II fra 1918

741 Nordelvkors i Nordelv II 1918 - 56.

I tillegg har vi noen få års observasjoner for 3 vannmerker i
fjellet.

891 Båtsvann

892 Losivann

1488 Storsteinsfjell

observert 1930 - 35

" 1930 - 35

" l964 - 67

De to frste var limnigrafer. De ble nedlagt fordi de var lite

driftssikre. Storsteinsfjell vannmerke miler avl5pet fra et

breområde.
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Det er de fire forste vannmerker som interesserer oss mest fordi

vi der har de lengste observasjonsperioder. Vi må derfor vur-

dere hvor velegnet materialet er til vurdering av de tall som vi

er interessert i, den vannføring som utnyttes og restvannf¢ringen.

I tabellen nedenfor har jeg satt sammen noen karakteristiske

verdier:

Vannmerke Nedsla sf elt Utn ttet felt

740 Srelv bro 404 km2 342 km2 = 85%
741 Nordelvkorset 373 tt 335 rt = 90%
740+74l 777 ff 677 " = 87%
738 Kjordaelv 68 " 33 " = 48%

Vi har ingen sikre målinger av avløpet fra de felter som utnyttes,

og i realiteten er fordelingen av vannføringen fra de utnyttede

felter vurdert. Vi kan da stille spørsmålet slik:

Hvis vi har vurdert avlpet fra den del som ikke utnyttes, f.eks.

10% feil, hvor stor blir da feilen på den vannmengde som ut-

nyttes? For Skjomen får vi:

10% 100-87
87 = l.5%

Dette betyr at materialet er godt egnet til en bestemmelse av

den utnyttede vannf¢ring. Men vi kan også umiddelbart slutte

at det prinsipielt er meget lite egnet til bestemme vann-

fringene etter utbygningen.

1.3 Nedb rsmålin er.

Vi har bare en nedb¢rsstasjon i området, Skjomen, som ligger

62 m.o.h. Nedb¢rsmålingene kan være av verdi ved vurdering av

sommervannfringene.

For Kjordaelven har vi stort sett samme slags forhold som i

Skjomen-vassdraget. Praktisk talt alle sjer utnyttes i ut-

bygningen og den selvregulerende evne må om vinteren bli meget

liten.
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avest= vannfdrin
e

ar 5 7 a-i·

De tre vannerker i Skiomen-dalen viser fdlgende ninste vann-

f5ringer i august og september. (sl pr. kn)

Nordelvkors S6relvbro Gamnes

T6rreste august l+8 78 so)

T&rneste september 52 54 11

T¢rreste sommerdgn 11 10 9

Perioden 27/8 - 15/9-1939 48 23 32

x)Disse vannf¢ringer stammer fra år da det ikke var av-

lesninger på de andre merker.

Tallene avdekker flere interessante forhold. For det første er

observasjonsperiodene tydeligvis for korte til "å fange inn'' de

minste vannføringer. Bare i Gamnes har vi fått med den tørre

sommer i 1918. Perioden 27/8 - 15/9-1939 viser tydelig inn-

flydelsen fra breene. En stor del av avlpet m stamme fra

breene i Nordelvens nedslagsfelt.

Nedbrsmlingene skulle derimot gi en sikrere indikasjon.

For de år som har den laveste nedbdr har vi fdlgende verdier

for juli måned.

---
Skjomen nedb&r-

stasjon

Ar mm sl pr. en
1919 25 9

22 24 9

27 15 6

34 18 7

38 21 8

39 15 6

40 20 7

45 22 8

54 16 6

55 22 8

56 7 3

57 12 5

6 2 16 6

r

Middeltempenatur °e

Narvik Offer&y

17.0 17.0

16.3 15.7

15.1 15.1

11.1 11.0

16.2 16 .1

12.0 11.2

5.2 5. 5

l+.9 14.9

12.1 11. 7

Av spesiell interesse er året 1956. Nedbøren var meget liten og

temperaturen var lav (ca. 5° i lavlandet). Dette tyder på at

hvis det lå noe sne i dalsidene ville snesmeltingen vært beskjeden.
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I Korda-dalen er forholdene noe bedre om sommeren.

Forskjellen skyldes at vi får med noe av avl¢pet fra Frostisen.

Selv i en ekstrem tdrr og kald juni som i 1956 må vi regne med

bådG noe snesmelting og noe tapping fra sneens innhold.

Vannutsli i  Somen.

Hvor meget vannkraftverket slipper ut i fjorden i en ekstrem

kuldeperiode er avhengig av kraftbehovet. Det er teoretisk

mulig at verket kjres for fullt i f.eks. en hel måned, og en

slik kjjring diskuteres da også i Statskraftverkenes utredning

pkt. 3.2.2.

Installasjonen er 300 MW og ncrmalt netto fall 606 m. Med en

rimelig verdi p? virkningsgna'en ved full belastning er jeg

kommet til vannforbruk på 59 m3 r. sek. o 150 mill. m3 i en

maned. For f% ¢kningen i vannutslippet m% vi trekke fre det

naturlige avl¢p fra de felter som utnyttes. Hvis vi setter dette

lik den alminnelige lavvannføring får vi fØlgende fradrag:

Nordelv - 85 % av 0.60 m3/sek = 0.5 m3/sek

S5relv - 90% av 0.85 " = 0.8 "
Kjordaelv - 50% av 0.18 " = 0.1 rt

l.+_m3/sek

I forhold til avlpet fra kraftverket er dette små tall.
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2. Ut ttet vannferin.

I tabellen nedenfor har jeg satt sammen arealene

ovenfor vannmerkene,de  arealer  som utnyttes, målte vannføringer

ved  vannmerkene og  beregnet  avløp  fra de felter som utnyttes.

Areal

?
Avløp

s? s1 a
Areal

f,

Nordelva.

Utnyttede felter

Felter mellom inntak
og vannmerke

Vannmerkets felt

Sørelva.

Utnyttede felter

Felter mellom inntak
og vannmerke

Vannmerkets felt

Kjorda.

Utnyttede felter

Felter mellom inntak
og vannmerke

Vannmerkets felt

Sum for anle et.

Utnyttede felter

Felter mellom inntak
og vannmerke

Vannmerkenes felter

342

62
404

335

40
373

12.7

2.2
l4.9

10. 5

1.5
2.0

40

36
37

85

15
100

31

37
32

90

10

100

33

35
68

1.35 42

1.55 44

2.90 43

48

52
100

708

137
845

24.6

5.2
29.8

84

16
100

3. Minimums vannforin er etter utb nin en.

Vurderingen av de midlere vannforinger etter utoygningen

oyr ikke på store problemer, og Statskraftverkenes taoell

(Bilag 1 i den hydrologiske utredning) gir et orukbart

billede av restvannføringene. Men vanskeligere er det

& danne seg et bilde av de minste vannforinger. Det nienger

sammen med at praktisk talt alt som gir en selvregulering

i vassdragene (breer, sjøer og myrer) ligger 1 den deL

som utnyttes. Fra resten av feltet må da minimums vann-

oringene bli vesentlig mindre enn ujennomsnittet for
hele feltene ovenfor vannmerkene.
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Enhet

Nedslagsfelt
Tørreste vinter-
m&ned

Tørres te vinter-
døgn
Tørres te august

August middel
September middel
Februar 1953

km2

sl/km2

"
Tørreste september "

Tørreste sommer-
døgn

27/8-15/9-1939
"
tt

It

m3/sek

Vannmere

Nordelv vea Sørelv vea
Nordel vk:ors Sore2v "cro

404
R [ '

0.62 i·:)

.60 •• •
146 72

52 54

11 10

48 2
l164 1.3

115 94

0.29 0. '51

·'veg±ras elv
ved Garrncs

304

172
100

0.53

En analyse av tallene viser at somme rvannforingene

virker rimelige. Typisk er den tørre periode 1 1]3q. Eer
• c "er avløpet fra Nordelv vesentlig større enn tra u0reLv.

skyldes antagelig at avsmeltninger fra de store breer nar
oidratt til å holde vannføringen oppe.

Det

De tilsvarende tall for vintervannføringene er ikke
tilsvarende rimelige. Vannføringene i Sørelv virker for

store. En mulig forklaring er at vi har hatt isoppstuing.

Observasjonene fra vannmerkene gir derfor intet grunnlag
for en vurdering av minimums-vannføringene etter utbyggingen.
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TEMPERATURMAL.INGER I SKJOMA 198%

Biotopjusteringsprosjektet/VHI
»lkkiiyernuieoil

Reg nr (Poiydo J

Oat9

...2!»

I 
Syver Roen

akbear behet

1 
Erik Hansen

r
Bakgrunn

I forbindelse med regulering av SkjcaaOCJbygging av en  rekke
terskler ble det etter pllegg fra Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk igangsatt en fiskeribiologisk unders•kelse i 1916. Det
ble i den forbindelse ogsl utf•rt en del teaperaturllllinger1 oa-
rldet. For a fl et  er detaljert innblikk i temperaturforholdene 1
det regulerte vassdraget ble det 1 1984 satt i gang et detaljert
lllleprograa av vanntemperaturen. Det ble ogsl utf•rt flskerl-
blologlske unders•kelser, aen pga. h•y soaaervannf•rlng blir disse
gjentatt 1 1985 og teaperatur lleprogra..et har derfor fortsatt.
"4lingene i Skjaaa utf•res ogsl som en del av blotopjusterings-
prosjektets program.

Denne rapporten inneholder en oversikt over mlleresultatene for
1984OCJnoen korte koa111entarer til disse. Nlr dleresultatene for
1985 foreligger vil det bli foretatt en mer omfattende analyse av
temperaturforholdene 1 Sk joa.

filleprogram

Mllestedene sea ble valgt for det intensive pr()(Jramet 1 1984 er
for tre stasjoners vedkommende omtrent de same son vassdrags-
direktoratets Iskontor tidligere hadde ed manuelle Ilinger:
13801 Stlberg, 13802 Nordelva og 73803 sorelva. Stas jon 13801 er
plassert 1 utl•pet av terskelbassenget ved Stlberg. I elva like

VIII
I J\yc.J /ktHlltH

Kort beskrivelse av vassdra et

Skje.a (Elveglrdselv) dannes ved samenlopet av to elver: Nordelva,
nedborfelt 406k og S.relva, nedb9rfelt 314u 2. Vassdraget
ligger nmr kysten OCJkoaaer fra et sterkt kupert hoyf jellsorAde.

Sk joa er vel 11 k  lang, renner i sterkt buktet lop gjenno
Skja.ialenOCJ unner ut i Skjoaen ved Blveglrd. Nedre del er gamel
havbotn gjennoasklret av det buktede elveleiet. Pallet pl den
nederste 13 ka lange strekningen er gjennoasnittlig 2,5alka.Det
helt nederste partiet, ca. 3 km, er innenfor tidevannscarldet.
Samlet nedbor felt er pl 850 u 2.

Ved utbygging av Skjoaenverkene er i alt 675kn av Skjoaas ned-
borfelt regulert. I lrs iddel har dette redusert vannf•rlngen i
Skjoaa fra 29,2 3/s til 6,1  3/s.

VHI

2)

ovenfor dette terskelbassenget plasserte vi den fjerde stasjonen,
13804 L•vls. Stasjonsplasseringen framgir av flg. l.

Alle stasjonene er utstyrt med SD-l000T temperaturloggere (mini-
logger). Instrumentet kan mlle og lagre opptil 1024 temperaturer
med pl forhlnd progranmerte intervaller.

Mlleresultater

F•lgende mlleperioder er dekket med gode data:

l.l. -10.6., intervall 6t.
10.6. -9.11., 2 t.
9.11.-31.12.. 6 t.

30.5. 9.11., 1intervall 2 t.

Stas1on 73803

22.8.-9.ll., inter-vall 2t.

30.5.-9. ll., intervall 2 t.

St as jon 73803 Sorelva var drift fra 30.5.-9.ll., men data for
perioden 30.5.-22.8. er forkastet pga. tidsforskyvning.

Degnmiddelverdier- for de fire stasjonene er vist pl flg. 2-5 og
tilsvarende verdier saat maksimumog minimum er gitt i tabell 1--12.
Komentar

I den 1sfr-1e delen av lret og nlr luftte peraturen er- over 0<>c
vil det være godt samsvarmellom luftte peratur og vannte peratur.
I fig. 6 har vi plottet 5- degnsmidler av vanntemperaturen ved
Stlberg og tilsvarende for lufttemperaturen ved Kobbelv værstasjon.
Kobbelv er brukt ford1 Sk jomen ver st as jon mangler data for
september og oktober. Bortsett fra overgangen mai/juni ser vi at
det er godt samsvar. Siste del av mai 1984 var usedvanlig varm.
Dette ferte til sterk sn•smeltlng og floatoppen dettP Aret ble den
hoyeste etter regulerin9g, fig.7. (aks 103,4 ?/s, 28. a1).
Normalt vil det kalde s eltevannet f•re til en utflating eller ogsA
en senking av elveteaperaturen. Pga. den h•ye lufttemperaturen 1
1984 bllr ikke dette sl utpreget som vanlig.

Dataene forovrig viser et vanl1g for lop ved at temperaturen stiger
nedover i vassdraget sa lenge vannet mottar mer varme enn det som
avgis og omvendt nlr- varmebalansen snur.

Vl har- oqsl sett litt pl de to stasjonene Stlberg og Levis for ev.
A oppdage temperaturforskjeller som kan skyldes terskelbassenget. I
middel synes disse forskjelleneA være meget smA (<l/10-2/10°c),
sllk at vi er 1 rurheten av den mAlenoyaktighet vl opererer med.
Ser vi imidlertid pl te peraturen i de to  alepunktene for hvert
observasjonstidspunkt ker det fram en tydelig d•gnvarlasjon 1
forskjellenmel lo punk tene slik SOIi vist for jull  lned i fig. 8.
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2. Teratur- 9g isforhold 1 SkJomenf j ord

Direkte observasjoner av isforhold mangler, men etter opplysninger fra Havnefoguen

i Narvik er det i  dannelae i fjordarmen neaten hver vinter. Særlig 1 SorskJomen

skaper iaen hindrinoer for b6ttrafikken og anlop av stedene Elveg!rd (Olderhold)

og Stjcaenbotn al ofte slyfes.

Isen oJHr ogal betydeliQ• stader pA kaiene langs f jorden. ekstreme tilfeller

stretter isfronten •eo helt ut til Llr•ikneset. SAledes var det vinteren 1964-b5.
ca. 3 i• •ed Ltrwitnea og 6-7 is ved [Jerr1ngnes.

Fra winteren 1967-68 er det sdtt igang temperatur- og saltholdighetsmålinger 1

Stjomen.

MAleresultater fre underslkelser under befaringer 14.-24. mars og 21.-23. nov._198

Befaringen ble foretatt av overing. [anawin og konstruktor Jensen ln. og 17. mdrs.

Hensikten med befaringen var A opprette noen faste målesteder for temperatur og

saltgehaltmUinqer 1 aJoen, samt et mAlested for is- og temperdtunnAlinger 1 :;k 1oma.

Det ble foretatt temperatunnU inqer langs land på bsts iden av Skj omen ved Konqshak,

Aspelund og Nauattoft. MUeatedene er tegnet inn pA oversiktskartet f1g. 2.

Resultatene er vist nedenfor.

TemperaturmAlinqer i Skj omen

16. og 17. mars 1968

Kong4b tl. 12.00

overfl. 0,25 °c

Asplund kl. 13.00

over  fl. - 0,25 °c

Nausttoft kl. 13.30 Flo- - - - -
overfl. - 0,54 °c
l, 5 m bunn 0,52

Det ble opprettet to faste mAleateder 1 SkJomen for salt- og temperaturmålinger

wed [ongabat og lauattott. I Sorakjomen ble det opprettet et målested ved

ekspedisjonska1en,

BAde Skjoaen og SorskJc:aen var isfrie da betarinqen ble foretatt.

Einar Solvang fre S6rsk]omen fortalte at det hadde vrt bare ubet ydelig med 1s 1

vinter. Vanligvis l1gver isen i november og esember. Båttrafikken må da 1nn-

st1lles og fJorden er da isolert •

Hdns Olaiaen fortalte at isen enkelte vintrer kan være til hinder tor båttrdf d:kt>n.

Anlop av ElveqArd må ofte slyfes.

Isen gjor ogacl betydelige skader på kaiene lanys f Jorden. Ved Elvegård hie

etspedisJonakaien tatt av isen 1 1958.

Det ble tatt to temperatursnitt 1 SkJomen, et utenfor Konqsbdk oq et utenfor .iandvi.

I Sorskjoaen ble det tatt et snitt litt 1nnentor Oterneset. ;,__inittene er tatt med

termiator og viser temperaturen fra overflaten oq ned til l4!J m dyp. ::.in1ttet 1

Sorstjaaen gir helt til bunnen på 52 m. Måleresultdtene er vist pA tig. J.

TemperatunaAlinqene 1 SkJomen er tatt bare noen dager fc,r mAl ingene 1 Ranaf Jorden.

Man tan derfor bruke dem til A sammenligne sJotemperaturen 1 de to fjordene. Det

viser seg at temperaturen er betraktelig lavere 1 Skj omen 0g Srskj omen enn 1

Ranafjorden.

overfl.

l m (bunn)

Naustt9ft 17. mars 1. 15.15 FIo

k I • 16. 15 Ebbe

- o,89 c
0,75

overt 1.

1, 5 m (bunn)

- 1,29 °c
1), 22

Som det fremgir ay mAlinqene er 11Joen meget kald 1 overflaten innerst 1 :,k 1omt-n.

Butta like innenfor mAle11tedet var delvis fylt med sorpe og smA isflak.

3kj oma munner ut innerst 1 fjorden. NAr ISJoen er så kald som målinyene v1s,-.r vil

brakkvannet som dannes i og omkring utlopsosen bl 1 underk Jolt og dermed produsere

111 i form av sorpe. Dette mA vaere årsaken til at det ligger 1s innerst I f J<>rden

selv o SkJcmen OQ Sor  kjomen er helt isfri.

Luftteaperatur da  Alingene ble tatt var ca.  - 3 °c.

Som fr nevnt munner Skjoma ut innerst 1 SkJomentJorden. Håkon Hansen fortalte at

1sleQQinqen toreoitk normalt, men at elva var svaert folsom overfor veromsldg under

1slegglingen. Det hendte ofte at elva da gikk med 1sgang. Islosningen om viren

foregikk: vanligvis pent, men det hadde hendt dt elvd hddde gått med 1syanq um v<ir..-n

ogsA. Han  mente  at  hoatiaganoene gJorde mer skude enn vdr1sgangene.

::lkj01114var helt islagt fra Ga.mnea og nedover dd liete1nngen ble foret,Ht. Dt-t t le

ansatt en observator for mcll1ng av v4nntemperdtur <><J 1smål 1nger ved :H 1berl.j t>ru.

Lake ndf. brua ble det foretatt en ism&ling. Nedenfor er vist et enkelt snit t

gjennom isdekket.

sno

24 cm

1stot.

63 CID

sorpe1s

13 cm

stal1s

49 cm

mellomvann

l cm
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11

Skj_omen59 Sonkj_amen

Det Tar stille, lettakyet oppholdaYer og 2°c da målingene ble tatt den 22. nov.

Denne Yærtypen hadde Yedvart de siste 4 dagene.

Som det frem,;ilr ay mllingene er saltgehalten hoy også i overflaten over hele fJorden.

Målingene er Yiat 1 tabellen fig. 2. Fig. 4 er oYersiktakart som Yiaer hvor snittene

ligger p6 de to fjordene.

Snittene 1-5 p6 fig. 2 er tatt pl Skjomen, snittene 6 og 7 er tatt p6 Sorskjomen.

Det ble ogsl tatt et anitt Yed kaien i Sorakjomen. Resultdtet er Yist i tabellen.
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0100

1 3,2 31,0
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5 3,2 31,8
9 3, 2 32,2

bunn 9,5 m

Begge fJordenevar isfrie da mAl1ngene ble tatt.

Sorskjamenhadde vrt islagt tidligerei Ar, men yar gltt opp igjen etter en uke

med mildYær og regn. Isen li da oYer indre del av fjorden helt ut til fyrlykta...
Istykkelsenhadde Tært opptil l tykk.

Det hadde ogal vert tendenser til isl egging om kYelden den 20. noY. Etterat vinden

stilnet ay klarnet det opp og p6 kort tid la det seg en tynn anerk på indre del dV

fJorden. Luftteaperaturen var bare ca. - l 
0 c. Isen torsYant i lopet ctY natten da

det kom Yæromalag.
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SKJOMEN -  VERKENE

1. En  uttalelse  om mul1 e forandri  er  i Yintertorholdene etter den lanla te

re ulerin utb

Den planlagte utbyggingen  av vassdraget har  to alternative losninger for anleggets

tunnel trasel-1

Alt. i: Utbygging mot Sor-Skj omen

AIt. 2: Utbygging mot Skjondalen.

Med henblikk  på  isforholdene er alt. 1 det gunstigste.

Etter at det prosjekterte kraftverk er terdigbygget,og det blir sluppet inntil

40 1(/s Yann 1 v1ntenDAnedene innerst i Sorakjomen,mA en regne med at isforholdene

Etter planen fores hele driftsvannet til Skjomdalen og slippes inn 1 kJoma ved

Lillefallet, ca. kote 37 og ca. 13 bn fra Elvegård.

Hvis en Vdnrunengde pA 40 rf/s med en overtemperdtur  på  l 
0 c forlater krattstdsJ<m

og fores inn i kJoma ved L11letallet nl elva gå  åpen Cd. 8-10 km 1 middels k:ulde,

i sterk kulde ca. 5 bn. Vasstor1ngen fra ovre del av vassdraget blir liten om

vinteren og den vil bare ha ubetydelig 1nnvukn1ng på Vdnntemperaturen. ::ti,r:,;te

delen  av  vinteren vil isgrensen ligge ndt. Langtossen omt rent ved Moslingsseter

ca. 5 kan ovf. ElvegArd. Her er elveleiet grunt og tnrqrenet. llnder kuldeper1udt'r

vil det her ddnnes sarransaml1nger som kan forandre Vdnnets lopog kan g1 bet vdelg

strre graving 1 elvemælet og andre Jordskader enn hittil. Dkgn- og ukereguleringer

av driften vil forverre isforholdene 1 vesentlig grad. Det er A bemerk at 7n tav

kraftverkets årsproduksJon er planlagt levert som vinterkratt.

vil forandre seg noe. Driftsvannet midtvinters vil holde en overtemperatur, muligens sA i elvemunningenog 1 selve kJomenfjord vil utbyggingen etter alt. 2 skape

0,5 - 1,0 °c. Dette betyr at Srskj omen inners t inne vil holde seg isfri pA en

strekning av et par km. Erfaringer fra forholdene i fjordarmer med tilforsel dV

storre ferskvann11menqder, t.eks. Indre Gildeskål, viser at ishindringene for Låt-

trafikken er sterkt varierende avhengiy av vindforholdene og ventilasjon 1 f ,,,rden.

storre problemer enn alt. 1. Dr1ftsvdnnets temperatur Vil holde nær n °c. Det v il

dannes et stabilt brakkvannsj1kt som, uavhengig dV de varmere saltvannslagene under,

legger forholdene godt til rette tor 1slegginyen.

Sam dybdekartet  viser,  er Skj omen en fcrholdsv1s dyp fjordarm fra Ofoten uten

terskler av betydning, d.v.s. fjorden er godt ventilert. Det skulle være gode .u. 1u-

heter  for at isforholdene ikke bl 1r verre enn at en passende båt k:unne forser,· . ;,r,

de fleste vintrene,  Vanskene  vil antakelug fortrinnsvis melde seg mest i omra r

ved Reinneset og utover t1l lKarviknes, serlig etter et sterkt snfall med etter-

fjlgende kulde og svak  ind,

Dette  alternat1Yet Yll fore til visse ulemper i selve SkJoma. BAde soamerog vu t..r

blir avlopet sterkt redusert. I torre, kalde vintrer, slk som f.eks. vintrene

1935-36og 1941-42,vil elveleiet bli delvis torrlagt på lange strekninger.

Vannet vil samles bare 1 kulpene.

Iakttagelser fra andre vassdrag viser at pA strie, Apne elvestrekninger vil en

redusering ay YaaaforinQen  medfore litt mindre sarrproduksjon, men avlpsforstyrr-

elser  kan tilta pl grunn av bunnfrysing og aket dannelse av bunnisdammer.

I vannrike vintre, som t.eks. 1924-25,vil forholdene •ariere betydelig p.g.a. sno-

ameltino og regn i  lavere  strak. I alike  tilfelle vil muligens 1ssammenskyvn1nger

eller isganger inntreffe, aerlig i frste halvdel av Yinteren.

Dette alternativ er utarbeidet etter at grunneierne 1 Skjomdalen  klaget over  den

torrlegging av Skjoma s om etter alt. 1 kan forekomme 1 kalde, nedborfatt1ge vintre.

2. Forsla t1l ssende t1ltdk for å redusere eventuelle ulem r 1 k oma om

vinteren,

Det planlagte dlt. l, å fore utbyggingen mot Sor-3kJomen, er vesentlig bedre enn

c!lt. 2.

For A avhjelpe  de  skadevirkningene  som  alt.  l vil fure med seg 1 Skjomdalen fores'r

v1 bygging av grunndammer (terskler). Hensikten er å danne flere små basseng på

passende steder for A eliminere en del av v1rkn1ngene av den sterkt reduserte vr1s ... -

fonngen.

Vassdrdgsairektoratets Naturvernkontor har utarbeidet rettningslinjer for bvggnj

av slike grunndanvner av fyllingsmasser eller rullestein fra elveleiet. I flere

regulerte vassdrag bl.a. i Hallingdalselvaog Kvina er slike arbeider allerede

utfort med gode resultater. PA de avtrappete elvestrekninger stabiliserer isfor-

holdene seg hurtig, bunnfrysning og sarransamlinger blir ubetydelige. Dammene kan

ogsA tiene andre næringsgrener som landbruk, fiske o.a.

PA den aller nederste del av Sk jomaer elveleiet sterkt utv1det,ste1netog ofte delt

1 flere grener. Fallet er svakt. Her kan det være hens1ktsmess1gA stenge nuen dV

s1delopene for  A  danne et mer markert hovedlop.

Dette er bare en grov skissering av noen botemidler som kan bli dktuelle for

redusere  skadeYirkn1ngene av utbyggingen  av  vassdraget 1 Skjomdalen etter alt.  1.



2) å registrere de kvalitative og de kvantitative konsekvenser

for ungfiskbestanden av laks, ørret og røye som flge av

redusert vannføring og bygging av terskler.

Kvantitative og kvalitative undersøkelser av ungfisk av elve-

levende laksefisk er forbundet med metodiske svakheter og van-

skeligheter. Resultatene fra 1976, som ble presentert i Informa-

sjon fra Terskelprosjektet nr. 5 (Heggberget 1977), ga ogs en

omfattende beskrivelse og diskusjon av de metoder som benyttes

og de feilkilder disse metoder er beheftet med. Resultatene fra

undersøkelsene i 1977-1980 er presentert i Informasjon fra

Terskelprosjektet nr. 19 (Heggberget 1982).

I 1984 og 1985 ble det foretatt underskelser i Skjoma for  A

registrere om den situasjon som ble beskrevet i de tidligere

rapporter var stabilisert. llensikten med foreliggende rapport

er derfor ti sammenligne resultatt,,H,· for tetthet , vekst og samen-

setning av ungfisk av laks og rret. I tillegg er det foretatt

en studie av ungfiskens adferd i terskPlh.::issPll<_J•·roq st ryk-

strekninger. Resultatene fra dette arbeidet presenteres i en

artikkel i "Aquaculture and Fisheres Management". Mannikript et

ti] denne art ikkelen flyer son vedloqg t il denne ppert··iv.

VALG AV PRØVESTASJONER, METODER OG MATERIALE

Det ble samlet materiale for undersøkelse av tetthet  g  vekst

fra de samme lokalitetene i Skjoma som ble benyttet i de tid-

ligere undersøkelsene. Fig.

heten av provelokalitetene.

1 viser en oversikt over beliggen-

Metodene som ble anvendt (elektrisk f iskeapparat) er noyakt ig

<le samme som beskrevet i de tidligere rapportene (Informasjon

nr. 5 og nr. 19 fra Terskelprosjektet). El-fisket i 1985 fore-

gikk under like forhold som i periodPn 1977-1980, og resul-

tatene kan derfor sammenlignes direkte.

Materialet i 1985 ble samlet inn i 2 perioder, juli og august.

I juli var vannføringen relativt høy, mens den i august var

ldv. For tetthetsberegningene er det derfor mest riktig ti

anvende resultatene fra august 1985 for sammenligning med tid-

ligere år. 'l'ilsamrnen blfi det benyttet et materialep 772

i 1985, derav 673 laks og 99 ørret. Materialet fra august

av 430 laks og 72 ørret, tilsammen 502 ungfisk.
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Fiskeribiologiske undersøkelser i den lakseforende del av Sk joma

ble satt igang i 1976  og  avsluttet i 1980. Sk joma ble regulert

i august 1977 ved at de høytliggende deler av nedbørfeltet ble

ført vekk fra vassdraget. Fra denne tid ble Skjoma omdannet fra

en breelv med forholdsvis høy sommervannfring - til en e]v med

lav vannfring om sommeren.
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I forbindelse med reguleringen av Skjoma ble del planlagt

bygge 6 terskler i den lakseførende del. Terskelen ved St iberg

ble bygget ferdig i 1977, terskelen ved Berghola i 1978-1979 og

terskel G i 1979.

Hensikten med de innledende underskelsene var

o
N

1) kart legge hvorvidt og eventuelt i hvilken grad det ogs%

etter reyuleriny skjer nctturliy 1eproduksjun av anadroi f isk

i Skjoma.
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Innsamling av materiale ble foretatt i perioden 14.- 16.7. og

23.- 26.8.1985. Vannstanden i juli var betydelig hgere enn i

august. Resultatene fra august er derfor mest s,.1111menlig111Jc1re

med de tidligere resultatene fra perioden etter regulering.
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Gjennomsnittlige tettheter for begge innsamlingsperiodene var

33,8 fisk pr. 100 m
2•

Tilsvarende tall før regulering var 8,5
2 . d .fisk pr. 100 m. I per10 en august 1977 til 1980 var den totale

2
tettheten 28 fisk pr. 100 m . Ser en på augustmaterialet for

2
1985, er den totale tettheten 44,2 fisk pr. 100 m . Denne

sammenligningen av fisketettheter viser at tettheten av ungfisk

har økt i de senere årene.
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TERSKEL BERGHOLA

Tidligere undersøkelser viste at det var betydelig strre tett-

het av ungfisk i de øvre deler av elva, ca 36 fisk pr. 100  m 2 i

øvre halvdel og ca 19 fisk pr. 100 m 2 i nedre halvdel. Resul-

tatene for totalmaterialet fra 1985 viser samme tendensen, med

ca 37 fisk pr. 100 m 2 i øvre delen og ca 22 fisk pr. 1oo n
nedre del av Sk joma. Materialet som er benyttet i 1985 er imid-

lertid spass lite at en ikke kan trekke sikre slutninger om

dette.

23

0 2 3 km

Gjennomsnittelig tetthet av ungfisk i terskelbassengene i 1980

var ca 12,7 fisk pr. 100 m 2• Tilsvarende tall i 1985 var ca
2

23,4 fisk pr. 100 m , altså en klar tendens til økning. Delle

indikerer at terskelbassengene blir bedre utnyttet n enn umid-

delbart etter bygging.

I likhet med 1977-1980, var tettheten av unqfisk i 1985 Lings

terskelkronen betydelig hgere enn ute i terskelbassengene (ca

37 fisk pr. 100 ).

o
)

Figur 1. Oversikt over prvelokaliteter og terskelst eder

Sk joma (De samume lokaliteter er benyttet i he]e

underskelsesper iodeen 1976-1985).



l'abell I. Oversikt over antall fisk fanget, beregnete tettheter

og sammensetning av arter i Sk joma 1985. Lokaliteter
*merket

merket

ligger i terskelbasseng mens lokaliteter
** ligger langs terskelkronen.

Sammensetnin av størrelse o arter

Antall fisk fanget

Dato Lok. laks ørret

14.7. 20 42

**14.7. 21B 56 2

*14.7. 21C 3 2'.14.7. 21C 0 0
2.

14.7. 21C 0 11
?

15. 7. llA 7 8

**15.7. 11B 49

15.7. 9 31 2

15.7. 15 55 3

24.8. 4 73 0

24.8. 5 68 9

*25.8. 8 14

25.8. 7 66 2

*25.8. 6 11 15

25.8. 18 20 15

25.8. 17 64 17

26.8. 23 10 9

26.8. 13 95

26.8.Terskel G 13 5

26.8. 12 9 3

Bere net andel

ørret

1

6

0

18

11

2
r. lUOm

)aks

19

30

9

0

0

9

44

18

22

70

40

4

37

16

14

37

27

97

36

15

Antall omganger

Nr strrelse pd fisk som er fanget med elektrisk fiskeapparat

skal sammenlignes, er det viktig J være oppmerksom på at den

minste fisken fanges dårligere enn den større. Dette inneberer

at andelen 0+ i det innsamlete materiale er underrepresentert i

forhold til det som egentlig finnes. En regner imidlertid med

fisket med el-appardl at underrepresentasjonen av 0+ er lik for de forskjellige r,
3 allefall fra 1978 (da vannføringen ble redusert).
3

3
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21
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5

3

3

3

3

3

I materialet fra august 1985 fordelte 0+, l+ og eldre ørret seg

på henholdsvis 11 8, 27 8 og 62 8. For laks var tilsvarende

fordeling 24 %, 22 % og 54 8. Disse fordelingene gir ikke grunn-

lag for å si at det er noen betydelig forskjell i forhold til

de tidligere undersøkelser. I likhet med tidligere r ble det

heller ikke i 1985 funnet 0+ av betydning i terskelbassengene.

Fiskebestanden, både av laks og ørret, var dominert av gruppen

eldre i terskelbassengene. Dette betyr at fisken vandrer inn i

terskelbassengene et ter første sommer fra omrder nedenfor

eller ovenfor terskelbassengene.

Resultatene for sammensetning av størrelse av ungfisk av laks

og ørret viser at det ikke er tegn til rekrutteringssvikt

hverken av laks eller ørret i Skjema. Artsfordelingen fra 1976

til 1980 viste en økende andel laks. Dersom en ser på tc1tal-

materialet, utgjorde andelen laks i 1976 ca 40 i, i 1980 ca

65 % og i 1985 ca 87 8. Dette viser at andelen laks har økt

betydelig også fra 1980 til 1985, når en ser hele den lakse-

førende delen av elva under ett.

typer, s

betrakter samuensetning av arter pa ulike biotop-

f ramkommer en del forskjeller i fohold til total-

materialet. Pa prvestasjonene som ligger utenfor terskel-

om Adene, samut pa terskelkronene og tersklenes nedst romsomr+de,

s' var det 1 1985 92 8 laks og 8 % 1ret. 'I1lsvarende tall tor

perioden 1977--80 var 70 8 laks og

sengene var andelen laks og rret

30 t Saret.

i 1985 henholdsvis 45 t og

'55 8, alts en svak overvekt av rret. I 1977-80 va det til-

svarende I6 8 laks og 84 8 rret. Disse sammenl iqningene vi:ieI

at andelen laks har kt bide i  terskelbassengeno oq p st yk-



strekningene. Mest markert har imidlertid økningen av laks i

terskelbassengene vært. Det kan således følges en klar for-

skyvning i forholdet mellom ungfisk av laks og rret i for-

bindelse med redusert vannfør ing og etabl er ing av terskler i

Skjoma. På strykstrekningene har andelen laks steqet fra ca

40 % før regulering til ca 92 8 i 1985, mens andelen laks i

terskelbassengene i dag er omlag det samme som pa strykstrek-

ningene før regulering.

Vekst

De tidligere undersøkelser viste at det skjedde en jevn økning

i veksten av laks og ørret i perioden fra 1976 til 1980. Under-

skelsene av laks i 1985 viser at det ikke har skjedd noen

ytterligere vekstøkning i perioden fra 1980 til 1985. Tvert

imot, det er en svak tendens til redusert veksthast ighet hos

laks i 1985 i forhold til 1980. Forskjellene er imidlertid smh

og delvis overlappende. Det er imidlertid klart at den klare

økningen i vekst som ble registrert de første årene etter ut-

bygging, nå er opphørt.

Veksthastigheten i 1985 15 imidlertid klart over veksten i 1976

og 1977. For illustrere dette, kan det nevnes at gjennomsnitte-

lig lengde for 2+ laks i 1976 var 6,98 cm, mens g jennomsnittelig

lengde for 2+ laks fanget i 1985 var 8,09 cm, altså ca l cn1

lengre. Tilsvarende tall for 3+ var 8,77 cm i 1976 og 10,03 cm

i 1985.
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Figur 2. Saimenligning av vekst hos laks

1980 og 1985 •

Det at vekstøkningen har stoppet etter 1980, kan ha sammenheng

med at tettheten av ungfisk nå har kommet opp på et s!, høyt

nivå at det virker depresivt p veksten. I perioden 1977-80 var

tetthet av ungfisk lavere enn i 1980-85. Mange undersøkelser

har vist at det er et forhold mellom fisketetthet og fiske-

vekst, og det er tydelig at fisketettheten i Skjoma nå er

kommet opp på et så høyt nivå at det går utover veksten.

Fiske etter voksen laks o s·øørret

1976
1977
1978
1980
1985

På grunn av for lav vannføring etter regulering er oppgangen av

laks og ørret i Skjoma meget lav i fiskesesongen. Sommeren 1984

var det overløp store deler av sesongen, og det ble da ifølge

opplysninger fra kjentfolk fanget ca 300 laks i elva. I vanlige.

år etter reguleringen synes fangstene å ligge på noen  f  fisk

pr. år. Fisket i Skjoma mJ derfor fortsatt betraktes som

ødelagt.

4+
Det er tydelig at det i lopet  av  hosten kommer opp sa muange

f isker at et l i lst rekke l ig an  ta l l rug n b l i r gyt l t i1 .

opprettholde rek rutt.er ingen.

1976, 1977, 1978,
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kon t?:10 l lka.rnrrcr for OPi-Vandrende fisk i den nedre terske len fore-

lipi; ucsettes under forutsetnin3: av,

" at reguanen m& ve villi£ til 2 bekose understlelser som
kan tilveicb>rinse de informasjoner kontrollella er tiltenkt".
Vi vet ikke hvilken virkning byggingen av terskler vil få for en

eventuel produksjon av laks, sjaure og sjrye i vassdraget,

og om terskeldarmene vil representere en forskyvning av ballanser

mellom disse arter til f.eks. fordel for røye. Dette er årsaken til

at det i denne sammenheng er meget viktig at undersøkelsene blir

igangsatt allerede i sommer før tersklene er fullført.

De vil deretter bli fulgt opp i årene som kommer.

En antar at også Statskraftverkene er interessert i at disse

unciersøkelsene bolir igangsat, ide de primrt vil søt<:eå fastslå

om det fortsatt vil finne steel oppang og reproduksjon av laks,

sjaure og sjirye i vassdraget. Det er korrekt som oppl$st i

Deres brev at pJlegGet fra Skjoma etter råd fra fiskerisakkyndiie

er fastsatt ut fra den antagelse at det vil bli en totalskade på

produksjonen av las- og sjøaureunger i elva. Dersom undersøkelsene

viser at denne antagelse ikke er riktig, vil direktoratet redusere
pales£sets stirrelse.
Som det[rem;&r av det som er papekt ovenfor, er de foreslatte

undersøkelser i Skjema ikke lenger å betrakte som en generell

undersøkelse av tersklers betydning i lakseførende vassdrag i

Nord-Nore, s11k ut6angspunktet for denne saken var. Dette var også

klart for sty·ringsutvalget i terskelprosjektet under behandlinc•n

der. Saken blir i behandle som en regulær påleggssak vedr.

fiskeribiologiske un¢ersøkelser i et regulert vassdrag, gitt med
hjemmel i fastsatte konsesjonsvilkår.

Direktoratet finner det imidlrtid naturlig at en sak som denne

blir drøftet med den faglige ekspertise som er samlet 1 terskel-

prosjektets styringsutvalg. Videre er det ønskelig å bearbeide det

innsamlede materialet fra denne undersøkelsen noe grundigere enn

det som ellers ville vore ndvendig for de rent fiskerimessige

sider av saken. Dette ble drøftet på møtet i styringsutvalget den

21.juni. Det ble her besluttet å refundere kr. 5.000,-av det

oppsatte budsjett på kr. 30.000,- fra terskelprosjektet til under-

skelsene i Skjoma i 1976.
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Underskelsene vzcere:

Den videre fremdrift av undersøkelseue i Skjoma med site på

fdlge lasefiskernes naturlige reproduksjon ble ogs? dr9fte

pl møtet der..21. juni. Det var enighet om at disse bør  gå  over

5 år, med omtrent same feltinnsats i 1977 (første år etter at

tersklene er fullfrt)som i 1976, og en noe redusert innsats i de

neste 5 arene.

For NVE-Statskraftverkene vil dette gi følgende totalutgift for

undersøkelsene i 1976-1980, 1976-kroner:

1976: kr. 25.000,-

1977: tt 25.000,-

1978: " 15.000,-

1979: It 15.000,-

1980: " 15.000,-

Totalt kr: 95.000,-

Spørsmålet om eventuell justerhg av påleggene for Skjoma vil bli

tatt opp i løpet av undersøkelsesperioden dersom resultatene av

registreringene gir grunnlag for dette.

Konklusjon:

Under henvisning il ovenstaende, pales%es NVE-Satskraftverene

med hjemmel i kgl. resolusjon avl.august 1969, §8,pkt. 4, og

delegasjon fra Miljøverndepartementet avl.juni 1973, å be\{0ste

fiskeribiolo6 iske undersøkelser i Skjoma i 1976. Utgiftene er

beregnet til kr. 25.000 -

En gjør oppmerksom på at dette vedtak kan påankes til Miljøvern-

departementet.

Brev fra direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk
til VE-Statskraftverkene, av 4.6.84.

Med hjemmel i kgl. res. av 1.8.69., §8, pkt.4, kfr. delegering
av 1 juni 1973 fra Miljøverndepartementet til dette direktoratet pålegges
herved NVE-Statskraftverkeneå bekoste fiskeribiologiske undersøkelseri
Elvegårdselva i 1984 med inntil kr. 60.000.-
Undersøkelsene utføres av OVF-reguleringsundersøkelsene og målsetting og
opplegg for undersøkelsene fremgår av vårt brev av 17.2.8%.
Vedlagt følger skjema for klage over forvaltningsvedtak. Klagefrist 3 uker.
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SAMMENDRAG

[ uregulert tilstand er Skjoma en typisk breelv mued et neJsLJgslelL på

ca. 859 km2. Vassdraget ble i l,t>pel av 197h regulerL p.'i ;,n slik m,hc

at det er igjen bare en liten restvannlring. Fiskeribiologiske under-

s•kelser som ble igangsatt i L':Jlb planlegges .i g.'i uver en temarsperiode.

Dermed vil vi få informasjoner om hvordan vassdragets bestand av ung-

fisk av laks, ørret og røye utvikler seg etterhvert som virkningene av

redusert vannføring og bygging av terskler blir større og større. Tersk-

lene i de lakseførende deler av Skjoma blir ferdigbygd i Jøpel av l':J/8.

Analyser av fiskens veksl viste at årlig lengdetilvekst fur ungfisk av

laks og ørret ligger i underkant av 2 cm pr. år de første årene. Ørreten

vokste noe bedre enn laks de tørste årene etter klekking. Undersøkelse

av fiskens maveinnhold viser at ørreten i større grad enn laksen ernærer

seg av overflateinnsekter og at laksen i større grad enn ørreten spiser

drivende, vannlevende innsektlarver.

Gjennomsnittlig fangst av fisk etler tre omganger med elektrisk fiske

var ca. 6 fisk pr. 100 m. Tettheten varierte fra 0.6 fisk pr. lUU n/
til 21.4 fisk pr. 100  m2• På grunn av at en ikke klarer f ange all den

fisk som finnes på et prøveområde med elektrisk f iskeapparat, ble egent-

lig mengde fisk beregnet ved hjelp av .:il'l'in'3 (JJ;../i) m.:tod,·. Disse be-

regningene viste at del i gjennomsnitt ble tanget 73Z av egentlig tiske-

mengde elter tre omganger med elektrisk fiske i Sk joma.

gjennomsnittlig beregnet f isketetthet pi 9 fisk pr. IOU

Dette gir en

'm-
Tetthetsberegningene indikerer at de nederste deler av den laksetrende

strekning har noe lavere fisketetthet enn de øvrige.

Totalmaterialet består av 42. Ji'. laks, '>6:'. ørret, l. H røye og 0.:,7 ål.

Materialet indikerer at de øverste deler av den lakseførende strekning

hadde forholdsvis mere laks enn de nedre delene. P5 de f leste stasjoner

ble det fanget et lavt antall (0+ laks og ørret i lurhold til eldre tisk.

Dette har først og fremst sammenheng med det elektriske I i,-,ke<ipp.ir.llcls

selektivitet på ulike størrelser av I isk. Fur (J+ lak,; ug ørr•·C bh· dee

beregnet en langstellt·ktivitet p.'\ l,enliuldsvis ti • ..'. og u . .'l, me1i-; det

for eldre laks og rre (I+) ble beregnet en tangstet fektivitet p3 hen-

holdsvis 0.4b og U.4L Uet var noe bedre la111:;stl"ll•·ktivit•·l r.,r ørrt•l

enn fur laks, henholdsvis O. l'> og (),:,tJ tor ensumrig,· laks- ,,g ørretu11g•·r.

Forskjellene i ellektivitel mcllum laks ug øri·et .-r s:i sm.'i at d,· 11111-

virker lite på resultatene. Forskjellen i etfektivitet mellom stor og

liten fisk er imidlertid sapass stor dl den har betydning for resultatene.

Informasjon fra

TERSKELPROSJEKTET
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SAMMENDRAG Selv om vekst og tetthet er økt, så innebærer ikke dette en til-

svarende økning i produksjon av laks og ørret pga reduksjonen i

I uregulert tilstand var Skjoma en typisk breelv. Nedslagsfeltet

var ca 859 km2. Vassdraget ble i løpet av 1977 regulert på en

slik måte at det nå bare er en liten restvannføring igjen.

(Fig. 2). Elva har forandret seg fra en sommerkald og turbid (bre-

slampåvirket) elv til en klar g smmervarm elv.

De fiskeribiologiske undersøkelser ble satt i gang i 1976, og på-

gikk i 1977, 1978 og 1980. Fisken ble samlet inn ved hjelp av

elektrisk fiskeapparat, og materialet som denne undersøkelsen

bygger på, består av til sammen 13 740 ungf isk av laks og ørret.

Hensikten med undersøkelsene var gjennom studier av ungfisk-

bestanden å registrere:

1) Om og i hvilken grad det også etter regulering skjer naturlig

reproduksjon av anadrom fisk i Sk joma.

2) De kvalitative og kvantitative forandringer i ungf iskbestanden

som følge av redusert vannføring og etablering av terskler.

I undersøkelsesperioden ble det registrert en økning i fisketetthet

fra ca 6 fisk pr. 100 mor regulering og til ca 28 fisk pr.

100 n etter regulering. Fangstene besto før regulering av ca  408

laks, mens resultatene fra 1980 viste ca 608 laks. Andelen årsyngel

var forholdsvis lik før og etter regulering. I terskelbassengene

var tetthet av fisk lavere enn pa elvestrekningene, og andelen

ørret økte til ca  801  i terskelbassengene. I terskelbassengene ble

det meste av fisken registrert på områder som hadde grovsteinet

bunn (elveforbygning) mens det ble registrert ubetydelig med ung-

fisk på områder med nedslammet eller fin bunn.

permanent vanndekt areal. Økningen andel laks i undersøkelses-

perioden har sammenheng med at det etter regulering var mulig å av-

fiske en større del av elva med el. apparat enn før regulering.

Reduks jonen i andel laks i terskelbassengene har sammenheng med at

ørret er mer konkurransedyktig på stille vann enn laks. Adferden

til ungfisken i terskelbassengene synes å være forandret i forhold

til strykstrekningene på den måten at fisken terskelbassengene

ikke synes hevde territorier p3 samme mate som p3 strykstrekning

ene. Det ble registrert tendenser til stimdannelse hos ungfisk av

laks og ørret  i  terskelbassengene.

Økningen i veksthastighet antas å komme av redusert vannføring,

redusert turbiditet og økt sommervanntemperatur. Økningen i

sommervanntemperatur skyldes både redusert brevannstilfrsel og de

høye lufttemperaturene i 1977-1980. Fangsten av voksen laks og

ørret i Sk joma har gått sterkt tilbake etter reguleringen.

Forfatterens adresse:

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

Reguleringsundersøkelsene

Sverresgt. l

7000 Trondheim

00z

Det ble registrert en klar vekstøkning av ungfisken i Skjoma  i

undersokelsesper ioden. or laks og orret an en grovt si at en 3+

fot regulering var like stor som en 2+ etter regulering. Arlig til-

vekst for ørret økte med ca 0.6 cm mens tilsvarende økning for laks

vat ca 0.5 cm i undersokelsesper ioden.
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