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F O R O R D

I forbindelse med Asker og Bærum Kraftselskaps planlegging av
ytterligere overføringer til Snstevatn
utvalget for vassdragsreguleringer

(Uvdal I) har Kontakt-

forest&tt fdlgende befaringer

i området:
Geo-fag

(geomorfologi, fluvialgeomorfologi)

Limnologi/ferskvannsbiologi
Botanikk
Beskrivelsen av området, og vurderingene av de foreliggende planer
bygger på disse befaringene, forliggende materiale fra Asker og
Bærum Kraftselskap, og tidligere undersøkelser i området.

De

aller vesentligste deler av området er dekket av NGO's kart
1:100 000, E 34 vest Mår og E 34 aust Nore.
Befaringene og utarbeidelsen av denne rapport er i sin helhet
bekostet av Asker og Bærum Kraftselskap.
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BELIGGENHET OG FORESLÅTTE INNGREP

Områdene ligger i Telemark og Buskerud, innenfor kommunene
Nore - Uvdal og Tinn.

De berørte feltene ligger nord for Aust-

bygdgi og syd for Uvdalselvi/Todd@la.

Fig. l gir en oversikt

over området, med avgrensning av de delfelt som er foreslått
overfrt.
De vesentligste deler av de berørte områdene ligger over tregrensen, i den lavalpine sone.
Det foreligger en rekke reguleringer i området fra tidligere,
med et stort reguleringsmagasin sentralt i omr&det, Snstevatn
(1029-1060 m o.h.).

De nye planene omfatter ytterligere over-

føringer til dette magasinet (G.2, G.3, T.2, T.3, T.4) eller til

Fig. l. Oversiktskart over området, med beliggenheten av de
aktuelle delfelt. Austbygdåi's nedbørfelt inntegnet.
Beregnet reduksjon i vannføringen angitt i prosent.
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driftstunnelen for Uvdal I (G.4a, G.4b, T.1).

Feltene G.2, G.3

og G.4a ligger innenfor nedbørfeltet til Uvdal II, mens feltene
T.1, T.2, T.3 og T.4 drenerer mot Austbygdåi.
Folgende inngrep er planlagt:
Felt G.2

Overføring til allerede eksisterende overføringstunnel
mellom Tdddlsvann

Felt G.3

og Vikvann.

Overføringstunnel på 3,9 km.

Fyllingsdam

av Bjornebekken, 250 m lang og 6-7

ved utl&pet

m hy.

Felt G.4a: Overføringstunnel til fordelingsbassenget på Nyseter,
7 km lang.

Liten betongdam i forbindelse med

tunnelinntak.
Felt G.4b: Overforingstunnel eller rdr fra Stortj6rnsbekken til
inntaket for felt G.4a, 4 km lang.
Felt T.l

En liten fyllingsdam ved utløpet av Lufsjå.

Vannet

overføres via et nedgravd rør med lengde ca. 500 ro i
myrområdet mellom Lufsj
Felt T.2

og Lille Lufsjå.

4-5 lave jorddammer i de bekkeleier som går mot Tinn.
Noen korte strekninger med nedgravde rør og/eller
kanaler for & ke

avledningskapasiteten mot Uvdal.

Felt T.2a: 15 m høy jorddam, 250 m lang.
l km lang sjø.
Felt T.3

Det dannes herved ca.

En mindre kanalisering i fjellsiden

mot Gavlen.
Fiskelausvann overføres via en ca. 850 m lang tunnel
til Store

Gryttjern.

To mindre fyllingsdammer ved

utl@pet av Fiskelausvann.
Felt T.4

Forsnoypvann overfres
til nedre Nutetjern.

via en ca. 1 km lang tunnel
Beskjedne arbeider ved utløpet.

Fig. 1 viser den prosentvise reduksjonen i vannføringen ved forskjellige elvestrekninger av Uvdalselvi og Austbygdåi med sideelver etter overføringene.

Reduksjonen er størst i Austbygdåi,

med ca. 10% ved utløpet i Tinnsjøen, og mer enn 30% ved Tessungsjå.
Elvene/bekkene fra de berørte delfelt blir helt tørrlagt.
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BERGGRUNNSGEOLOGI
Hele området består av prekambriske bergarter.

Den delen som

tilhører Numedalslågens nedbørfelt er nylig kartlagt (Løberg
1973) ved Geologisk institutt, Universitetet i Oslo, i forbindelse
med "Numedalsprosjektet" (Rosenqvist 1969), Fig. 2.

For Aust-

bygdåis nedbørfelt er ikke foretatt detaljert kartlegging.

BERGGRUNNSGEOLOGI
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Fig. 2. Berggrunnsgeologisk kart over Numedalslågens nedbørfelt.
(Etter Løberg 1973).
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De suprakrustale bergartene vi finner (sedimentene, lavaene og
tuffene) tilhører den eldste del av Telemarks-suiten,
gruppen.

Rjukan-

De er antagelig mer enn 1500 mill. år (Dons 1975).

For 900 mill. år siden skjedde det en gneis- og granittdannelse
som påvirket det bestående.
mate, men ved Tinnsjens

Disse kunne opptre på forskjellig

nordlige del dannet smelten en dome.

Den vokste frem og oppslukte de bestående bergarter.
domen utgjr
området.

Granitt-

i dag undergrunnen i en storre del av det berrte

Her har den smeltet seg fram i bergarter tilhørende

Rjukangruppen, tab. l.

Bergartene ligger i en åpen synklinal

fra nord for Rjukan til Ustaoset, på østsiden har den omvandlede
porfyrer

("Dagaligneis") (Strand 1972).

I vest er det mest som

lavaer, mens den øvre del består av kvartsrike sedimenter.
Tabell l. Telemark-suiten.
Etter Dons (1960 og 1975) har vi
for det sentrale Telemark følgende aldersskjema.
Mill. år
900-1100

Gjennomsettende granitter, pegmatitter.
Strst: Fl&-granitten.

Ca. 1100

Sterk foldning i en rekke faser; metamorfose.
Bandak-gruppen

1400
eller
1700?

-

Diskordans

Seljord-gruppen

Sure og basiske lavaer, sandstein
og konglomerat
Gaustad 800 m
Lifjell (kv.kgl.)
Norefjell?
Kvartsitt, konglomerat, skifre med
basiske intrusive sills.
Gaustad kvartsitt

-

?

(800 m) o.a.

Diskordans

Rjukan-gruppen

Vemork formasjonen. Basiske lavaer,
sedim.
Tuddal formasjonen. Sure lavaer,
tuffer.

Telemark gneis

Granittisk gneis og granitt.
Inneholder bl.a. rester av suitens
bergarter.
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GEOMORFOLOGI
Området ble befart av fagkonsulent P.E. Faugli i tiden 26.-30.
juli 1976.
De berørte delområder ligger i et viddepreget område på overgangen mellom Hardangervidda og kvartsittmassivet Blefjell,
Det er avgrenset av Jonndalen-Uvdal i nord og Sandsetdalen i sør. Dette er daler som har skåret seg inn i Hardangerviddeplatået. De direkte inngrep er planlagt i viddeområdet,

Fig. 3.

mens dalene som blir berørt kun er utsatt for endret vannføring.
Hovedformen er av paleisk karakter, hvor den kvartære nedisningen og senere den fluviale aktivitet har gitt landskapet dets
endelige utforming.
Det finnes en rekke spor etter den kvartære nedisningsperiodens
betydning for utformingen. Nevnes kan bl.a. de ulike lsavsetningene nede i dalene og de skrinne fjellviddene hvor en har mest
bart fjell i dagen, Fig. 4.
Det er planlagt inngrep i Uvdalens sydskråning, i Jønndalen og i
Imingdalen. Disse dalene er sterkt utsatt for reguleringer
allerede og en generell omtale synes uaktuell her.
I Jonndalen er de kvartære avsetningene av interesse, men dessverre har de allerede foretatte inngrep redusert dalens faglige
Området er forøvrig kartlagt av Geologisk institutt,
Universitetet i Oslo. Dette gjelder området nord for Imingdalen.

verdi.

Sandsetdalen representerer en landskapstype som øst-vestlig
dalinnskjering i det hiyereliggende plat&. Denne dalform finner
vi flere eksempler på nordover. Dalen er utvilsomt glasialt
utformet, mens den glasifluviale og fluviale erosjon har hatt stor
betydning for dagens form. Helt i vest er det glasiale preg
dominerende med vann liggende på rekke og rad fra Gloppetjonn
(1199 m o.h.) til Tessungsjå (1124 m o.h.) 8,5 km lengre øst.
Videre stover skjrer elva seg ned i plat&et og faller til ner
800 m 9 km herfra, Fig. 5.

Dalen har et rolig preg med skogkledde
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Fig. 4. Foto fra Snakosfjell (ca. 1300 m o.h.) mot Flottetjern
(1294 m o.h.) og Forsnøypvannet (1257 m o.h.} i vest,
30.6. 1976.

Fig. 5. Sandsetdalen sett fra Sm&roi, 20.6. 1976.
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dalsider som er slake i sør, men mer steile i nord hvor Nipnatten
(1362 m o.h.) skyter opp like nord for der dalen dreier sørøstlig,
i retning med undergrunnens struktur.
med Numedal.

Dalen blir nær parallell

Under siste fase av nedisningen, fulgte breene de

allerede topografiske trekk, slik
breen i Tinnsjø-dalføret.

at den

her bøyde sydover mot

Den glasiale påvirkning sees både i

dalens tverrsnitt og lengdeprofil.
Materialet ble skyllet ned under avsmeltningsperioden fra fjellomr&dene og ned i dalen.

I forsenkninger og i

dalsider pga.

isens beliggenhet kan finnes større avsetninger.

Isolert sett er

det ikke her påpekt lokaliteter av spesiell interesse som blir
berørt av inngrepene.
Fluvialgeomorfologi
Det rennende vann har i siste fase gitt landskapet det
vi opplever i dag.

utseende

Oppe på viddeområdet er det generelt steinet

bunn og elv i stryk, Fig. 6.

Ved den planlagte overføringen ved

Borgsjøen (1179 m o.h.) er det usammenhengende bunnmorenedekke

6.':·s.
' »·

-',

... .

Fig. 6. Elva fra Fiskelausvatn (1216 m o.h.) sett like
oppstrøms Snakosseter (ca. kote 1200), 30.6. 1976.
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gir et bilde av dalens nivåforhold. Det avspeiler
morfologiske trekk og kan gi en antydning om landskapets etiske verdier,
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og elveløp av nevnte type.

Her synes ikke å være lokaliteter

av faglig verdi isolert sett.

Lufsj& (1213 m o.h.) ligger i et

område med spor av tidligere dreneringssystemer.
må nevnes Stortjrnbekken

Av interesse

som drenerer mot nordøst til Breidset-

vatn (858 m o.h.) (Fig. 10 og 11).

Denne strekningen må vurderes

nærmere om det blir inngrep her.
Elva Luru er typisk med vekslende lopsstrekninger fra stryk til
loner.

Bunnmaterialet i elva er utvasket bunnmorene.

loper sammen med Ordla
ned til samlp

Luru

som faller meget bratt over fast fjell

Austbygdi.

Ord@la faller for saml6pet 310 m

m 0.h.) over en 1,2 km lang strekning (258 o/oo),

(700-390

hvilket sier en del om dalformen.
elva 65 m

p

1,5

Oppstrøms denne del faller

km eller 43 o/o0.

Fluvialgeomorfologisk er det naturlig å vurdere hele Austbygdis
nedbørfelt.

Selv om inngrepene finner sted i dets nordre del,

vil de p&virke vassdraget helt til utlopet i Tinnsjen.
Vassdraget har som nevnt sitt utspring ved Gloppetjern like øst
for Mårvatn.

Først nedstrøms Tessungsjåflott er

dalinnsenkningen

betydelig, Fig. 7.
Bunnmaterialet er steinet og lite materiale synes å gå i suspensjon.
stryk.

Flere steder er det fast berg i dagen og elva går i
Dette system er typisk til utlipsomrdet

i Tinnsjen.

Elva har ført betydelige mengder materiale ut i Tinnsjøen som
har blitt akkumulert og har derav bygd opp en større vifte,
fig. 8.

Materialet er hovedsakelig glasialt og glasifluvialt.

Oppbyggingen utgjør et vesentlig landskapstrekk og på denne har
tettstedet Austbygdi utviklet seg.

Endringen i vannføringen vil

forstyrre viftas naturlige utvikling og antagelig nedsette
erosjonsintensiteten på elvas nedre lopsstrekning.
Ved de planlagte overføringene nordover fra Austbygdåis nedbørfelt, vil feltets naturlige tilstand bli ødelagt.

Dette er

uheldig da det her ikke finnes vassdrag av en viss størrelse som
kan studeres i naturlig utvikling.
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utsnitt av økonomisk kartblad BR-047-5-4 (foreløpig
utgave) .
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VEGETASJONEN
Områdene som vil berøres ved eventuell utbygging er undersøkt
floristisk av vit.ass. F. Wischmann ved befaring i tiden 28.85.9

1976.

Området er generelt preget av fattige bergarter og til dels sparsomt løsmateriale.

Dette gjenspeiles av vegetasjonsutformingen

idet de viktigste plantesamfunnene tilhører de fattige (oligotrofe} typene.

Lokalt,ofte i nær tilknytning til vassdragene,

finner en imidlertid innslag av rikere typer.
De vesentlige deler av området ligger over skoggrensa, og vegetasjonen er preget av fjellplanter.

Fjellpartiet synes i særlig

grad å peke seg ut i plantegeografisk forstand:

Hele 9 regi-

strerte arter har sin hoydegrense her (hjertetjnnaks,

blystarr,

trådstarr, strengestarr, småsmelle, sumpmaure, storblærerot,
gytjeblærerot og småblærerot), mens flere arter er i nærheten av
sin høydegrense.

Dessuten vokser en rekke fjellplanter her ved,

eller nar, sin srstgrense

i Norge.

Av regionalt sjeldne arter kan nevnes nordlandsstarr, på nordsida av Luftsj& (nr

sin hoydegrense), hittil eneste funn i

Telemark og Buskerud.
To områder kan trekkes fram som verneverdige (Fig. 10 og 11}:
Bjirnemyrene (G.3) og myrene sr-vest

for ovre Nutetjern og

sørsida av Kvonnenut (T.4).
Bjørnenyreneinneholder elementer av rik til ekstremrik karakter,
og det er totalt registrert ca. 170 arter.

Av rikmyrsindika-

torer kan nevnes bjønnbrodd, myrsaulauk, gulstrarr, hårstarr,
blankstarr, sotstarr, kastanjesiv, myrtevier, gulsildre, svartopp.

Tre arter finner sin hoydegrense her: hjertetjnnaks,

storblærerot og sumpmaure.
På sørsida av Kvonnenuten finnes en rik vegetasjon på tørrere
mark og snøleier, hvor en kan nevne arter som rabbetust,
veronika, rynkvier og rødsildre.

berg-
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LIMNOLOGI/FERSKVANNSBIOLOGI
Området ble befart i tiden 18.-23. august 1976 av fagkonsulent
Kari S. Halvorsen og cand.real. Gunnar Halvorsen.
Det ble spesielt lagt vekt på å få en oversikt over variasjonen
i de fysisk-kjemiske forhold innenfor området, mens de biologiske
forhold blir undersøkt av andre (NIVA, Direktoratet for vilt og
ferskvannsfiske).
skelsene,

g

Det foreligger ikke rapporter fra disse under-

det har dessverre ikke vært mulig å innarbeide

disse i denne rapporten.
Materiale o

metoder

Det foreligger vannprøver fra 12 elvestasjoner (Fig. 9).

Disse

er kort beskrevet i Tabell II.
Vannanalysene, med unntak av pH, er utfrt

av ingenir

Eva Brorson

ved Institutt for marinbiologi og limnologi, avdeling for
limnologi, Universitetet i Oslo.
pH

- målt i felt med Hellige komparator
- Sulfatkonsentrasjonen er bestemt etter ionebytte av

"
sterke syrers salter (Mackereth
1963).

Cl

- Kloridinnholdet er bestemt ved potensiometrisk
titrering (American Public Health Association 1960).

Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn - er bestemt med Perkin-Elmer atomabsorpsjon.
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Fig. 9. Oversikt over vannprøvestasjonene.
Diskusjon
Resultatene av vannprøvene er gitt i Tabell III.

Det synes &

være relativt små variasjoner innenfor området, noe som er helt
i samsvar med områdets ensartede geologi.
seres som elektrolyttfattig,
typene dominerer.

Området må karakteri-

og de oligotrofe og dystrofe vann-

Lokalt kan det imidlertid være noe rikere,

uten at det er påvist ved denne befaringen.

Botanisk er det

påvist områder med mer krevende flora, noe som antyder et noe
rikere jordsmonn.
Sommeren 1976 var meget tørr, og vannføringen i bekkene og elvene
var liten.

De kjemiske dataene gir derfor et bilde av grunn-

vannets kjemiske sammensetning.

Verdiene som er målt, må derfor

betraktes som et øyeblikksbilde av situasjonen, og er sannsynligvis hoyere enn hva som er tilfelle ved normal nedb&r.

15

Tabeil II. Beskrivese av privestasjonene.
St.

nr.

UT'M-ref. Bunnsubstrat

Loiul itet

.... Jtnundis

MM 6388'50

2. J¢nnd¢la

MM 70l866

3.

Toddle

MM 7l867

4.

Uvdalselvi

MM

,

776816

Var,nvegetasjon

grus
stein d < 10 cm

Sterk begroing,mose, Lavt vierkratt
grønnalger,flat.gras Belte av flaskest.arr

d >

Store steiner,
lO c::n

Moderat.mosebegroing Tett 1¢vskog, høgst.andesam(bl.a. Fontinalessp.) funn. Noe gran, furu.

Som st. 2

Som st. 2

d > 10 cm (sand,grus)

Store steiner,blokker

Sterk begroing gr6nn- Tett ivskog, noe gran og
alger (Flotgras)
furu

Store steiner
d > 10 cm

Sterk begroing
grønnalger

Innlipsos
Snstevenn

6.

Bekk fra.Borgsjå MM 783690

·r.

Aust'uygd:ii

MM

8.

Gravdin

MM 722686

Sund,

9.

l.lt.lØp fr
Fiskeleusvut.n

MM Te2605

Sand, r,rus,steiner
d > '> cm

10. ust

bygdi

781675

vegetasjonlengs redden

Sand,

5.

MM 691763

Do.

Som st. 2

Vier, dvergbj¢rk

Stein, d > 5 cm

Vier, dvergbjørk

Store steiner,blokker
d > 10 cm

Moderat begroing,
mose, grønnalger

Blandingskog
Vier, dvergivjr

grus, stein

MM 906510 St.oresteiner,
d > 10 cm

Sterk begroingav
gr¢nnalger

Vier, dvergtj¢rk

Sterk begroing,
mose, grønnalger

Bebyggelse,tlandingsskog
Vier, civergbjØrk,einer

11. Lure

MM

093675

Sand, grus, st.einer
d > 5 cm

Sterk begroing,
z:iose,grønnalger

le. Lure

MM

9031l

Store steiner,blokker
d > lC cm

Ster begroing,mose, Fjeilbjriesog
gr¢nnalger

1

19.8

14.1

6.7

0.30

3.56

0.34

1. 73

0.36

9.14

i.p.

2

19.8

13.3

7.3

•

Cl
mg/1

3.91

0.70

7.97?

0.40

1.42

0.36

0.18

i.p.

3

19.8

14.5

7.1

3.71

0.90

2.10

o

16

0.55

O.ll

i.p.

i.p.

4

19.8

14.8

7.1

4.56

1. 20

3.84

0.33

1.17

0.46

0.07

i.p.

5

19.8

16.1

6.9

2.68

0.39

1. 60

0.19

0.67

0.16

i.p.

i.p.

6

19.8

13.3

6.4

3.43

0.60

l.i7

0.30

1.04

0.40

i.p

I

20.8

12.9

6.9

3.6

1.00

2.57

0.26

0.96

0.25

i.p.

i.p.

8

20.8

14. 8

6. 7

2.15

0.19

1.17

0.14

G.47

0 .14

0.07

0.03

9

2G.8

12.7

6.8

2.48

0.40

l. 42

0.13

0. 43

0.13

i.p.

i.p.

10

21. 8

15.2

6.9

4.47

1.10

2.71

C.36

l. 21

0.41

i.p.

i.p.

1' .l.
...

21. 8

15.3

6.5

3.07

C.19

0.93

0.18

0.36

0.22

i.:;:, .

i .p.

12

22.8

17.0

r

4.31

0.30

1.19

0.24

C.73

0.41

i.p.

J...p.

Tabell

III.

Vannets

kjemiske

St.nr.

Dato

T

oc

pH

.,

1..p.

ikke pciviselig

.

")

'

sammensetnin€
m

.l.

5.85

ved prøvestasjonene

Ca

vist i Fig.9.

m /1

m /1

Mg

Na
m /1

mc/1

m/l

g/-

K

Fe

Mn

.

i.p.
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NIVA (1967, 1973, 1976) har analysert en del vannprøver fra
Austbygdåi, og disse gir et tilsvarende bilde av vannkvaliteten.
Austbygdåi er ubetydelig forurenset i de øvre deler, mens den ved
utlopet i Tinnsjden er noe mer forurenset og uegnet som drikkevann.

Det foreligger ingen forurensningskilder innenfor de

aktuelle delområdene.

Den generelt meget sterke begroingen av

moser og alger i elver og bekker kan derfor ikke føres tilbake
til forurensning, men må ha naturlige årsaker.
Området har en gunstig pH, og det ble funnet et tildels stort
antall snegl i vannene under befaringen.

Austbygdåi har en rela-

tivt rik bunnfauna (NIVA 1973).
Det foreligger ellers ingen limnologiske eller ferskvannsbiologiske data fra området.
VURDERING
Store deler av området er allerede sterkt influert av tekniske
inngrep av forskjellig art, kraftutbygging, veier, tipper og
hytter.

Dette gjelder spesielt rundt og nord for sønstevatn.

De inngrep som allerede er foretatt, har sterkt forringet området
med hensyn til de naturvitenskapelige interesser.
De foreslåtte inngrep er vurdert som relativt beskjedne (Sorteberg
1976).

Eventuelle inngrep i dette flate terrenget vil imidlertid

virke skjemmende over lange avstander.

Vegetasjonen i høyfjells-

områder er særlig sårbar, og regenerasjonstiden er meget lang.
Således vil en nedgraving av rør i myra mellom Lufsjå til Lille
Lufsjå gi sår i myra som vil virke skjemmende i meget lang tid.
Dessuten vil en ødeleggelse av plantedekke gi muligheter for både
vann- og vind-erosjon.
Fig. 10 og 11 gir en oversikt over de områder som ut fra
befaringene er vurdert som spesielt interessante.
Bjrnemyrene,

myrene sydvest for vre

Dette gjelder

Nutevatna og sydsiden av

Kvonnenut som floristisk er vurdert som verneverdige.
rundt Stortjornbekken, som drenerer mot nordst

Området

til Breidsetvannet,

er vurdert som fluvialgeomorfologisk interessant.

I følge de

17
foreliggende planer er det spesielt Bjørnernyrene som blir direkte
berørt ved overføringene, og som delvis blir ødelagt ved den
foreslåtte oppdemningen av Bjrnebekken.
De største ulempene ved de foreliggende planer er overføringene
av de feltene som i dag drenerer til Austbygd&i (T.l - T.4).
Overføringene av disse feltene til Uvdal vil medføre en reduksjon
i vannføringen i Austbygdåi med 10 - > 30%.

Austbygdåi har en

J ndia

Wvdaloolvi

·:.--.

.;·:.

N

A

0

....

..z:a

Tinna·.. "

Fig. 10. En oversikt over spesielt interessante
delområder. Se også Fig. 11.
relativt rik bunnfauna, og en ytterligere reduksjon i vannføringen ved lavvannsperiodene kan ha uheldige virkninger både
på bunndyr- og fiskeproduksjonen.
Hvert nedbørfelt må betraktes som en plante- og dyregeografisk
enhet, og det er generelt lite ønskelig å overføre vann fra et
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Fig. 11. Detaljkart, med omtrentelig avgrensning av de spesielt
interessante delområder.
Se også Fig. 1-0.
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nedbørfelt til et annet. Dette vil forstyrre det naturlige
utbredelsesmønster, spesielt for vannlevende organismer. Dette
er godt eksemplifisert i problemet ved en eventuell overføring
av rye

fra Lufsj

til Sonstevatn.

En eventuell overfiring av roye til Sonstevatnmagasinet representerer et problem ikke bare for Snstevatnmagasinet.

Fallet mellom

dette og innenforliggende vann er så lite at det kan være en fare
for spredning av røye også videre innover i vassdraget. Dette vil
igjen få konsekvenser for andre ferskvannslevende organismer.
Ferskvannsbiologisk er det derfor ønskelig at feltene T.l - T.4
forblir urørt, med fortsatt drenering sydover til Austbygdåi.
Feltet G.3 er ikke undersdkt ferskvannsbiologisk.men utfra den rike floraen ved Bjørnernyrene kan dette representere
et interessant delområde i et ellers relativt fattig område.
En vil derfor primært gå imot overføringene av feltene T.l - T.4
og G.3.
Det er ønskelig å bevare Austbygdåi, med nedbørfelt uregulert.
De naturvitenskapelige interesser i vassdraget kan være store.
I vitenskapelig sammenheng er det ikke fruktbart
draget alene, men om hele dets nedbørfelt.
ede enhet er vassdraget og de tilsttende

& tale om vass-

Innen denne vel avgrensomgivelser ulselig

knyttet sammen. Det er å betrakte som et sammenhengende, dynamisk
system.
Et inngrep i en del av dette system vil kunne føre til vidtgående
konsekvenser for hele dets hydrologiske regime.

Dette innebærer

samtidig en forandring av det geomorfologiske miljø, som igjen
flora og fauna både på land og i vann er avhengig av.
Hittil utgjør de vernede, uberørte objekter på verneplanen kun
3,88 av Telemarks areal (Faugli 1977), mens de for landet som
helhet representerer 7,8%.

For denne delen av fylket er ingen

objekter medtatt på verneplanen for vassdrag.

Et objekt, Sjåvatn-

området, inngår imidlertid blant de 10-års vernede, men dette
representerer en helt annen vassdragstype enn Austbygdåi.

Aust-

bygdåi er derfor det siste uberørte vassdrag av noen størrelse
som kan utfylle verneplanen i dette distrikt.

20

Naturvitenskapelig

sett støttes NVE - Hovedstyrets innstilling

om å medta vassdraget på verneplanen

{NVE 1977).

Dersom konsesjon allikevel blir gitt må det utføres mer grundige
undersøkelser i feltene for å avklare hvilke kvaliteter som blir
berørt, og forekomsten av disse ellers i området. Det vil, etter
utvalgets mening, vere ndvendig med f5lgende underskelser
dersom
konsesjon blir gitt:
l.

Geomorfologiske underskelser

2a. Vegetasjonskartlegging
Bjornemyrene

i felt G.4b.

av neddemmingsområdet ved

(G.3).

b. Floristiske og plantesosiologiske

underskelser

utenfor og

innenfor feltene for å vurdere disse i forhold til områdene
omkring.
3a. Ferskvannsbiologiske

undersøkelser,

spesielt i feltene T.l

-

T.4, G.4a og G.4b, for å vurdere de plante- og dyregeografiske
konsekvenser av en slik overføring.
b. Bunndyrunderskelser

i Austbygdåi for & vurdere produksjonen

i elva, og hvilken effekt en reduksjon i vannføringen på
10 - > 30% vil ha på denne.
4.

Ornitologiske undersøkelser

innenfor og utenfor feltene for

å vurdere disse i forhold til områdene omkring.

Spesielt

Bjørnernyrene kan representere viktige og interessante
våtmarksområder.
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KONKLUSJON
Austbygdåi med nedbørfelt bør vernes mot vannkraftutbygging.
Telemark er et av de fylkene som er sterkest berørt av tidlige
vannkraftutbygging, og er relativt dårlig representert i Verneplanen
for vassdrag. Austbygdåi er det eneste større uregulerte vassdrag
som drenerer til Tinnsjøen, og vern av dette vil utfylle verneplanen
i

dette området.
To delområder er vurdert som botanisk verneverdig, hvorav et,
Bjørnernyrene,blir direkte berørt ved en eventuell overføring.
Et delområde er vurdert som fluvialgeomorfologisk interessant.
Dersom konsesjon blir gitt er det foreslått undersøkelser som må
utfres for utbyggingen starter.
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