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I samband med utvalgets arbeid for Miljøi de 10-års vernede vassdrag har det vært

mulig å foreta en enkel befaring i det aktuelle området.
Ved beskrivelsen av området er benyttet NGO's kart
1:50 000 M 711, 1935 I Repparfjorden og 1935 IV Vargsund
(blåkopi) .
Befaringen og utarbeidelsen av denne rapporte
helhet bekostet av konsesjonsskeren.

Oslo, november 1978

Per E. Faugli

er i sin

BELIGGENHET OG PLANLAGTE INNGREP
Det berørte området ligger i Kvalsund kommune i Finnmark
fylke, fig. l.

Hovedvassdraget Kvalsundelva har sitt

utldp i Kvalsund, sundet mellom Kval6ya i nord og fastlandet
i sør.

Nedbørfeltet ligger forøvrig vest for riksvei 6 og

øst for Vargsundet.
Det planlegges & utbygge fallet fra Saltvatn i Tverrelva, en
sideelv i st

til Kvalsundelva, og til sjden ved Folldals

verks anlegg i Repparfjorden.

Underveis vil en ta inn

følgende mindre vassdrag, som alle renner ut i Repparfjordens
indre del; Dypelva, Geresjåkka, Ytre Ariselv og Indre Ariselv.
Saltvatn vil bli regulert mellom kotene 261 og 285, dette vil
gi et magasin på ca. 69 mill. m3.

Midlere årsproduksjon er

beregnet til 71,1 GWh.
Tverrelvas nedbørfelt er hittil fri for inngrep med unntak
av reingjerder.
'e
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Fig. l. Kvalsundelvas nedborfelt.
I øst sees delfelt Tverrelva.
(Utsnitt av kart NGO ser. 1501 nr. NR 33,34-6
(Hammerfest) og NR 35,36-4 (Honningsvåg).)
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BERGGRUNNSGEOLOGI
Undergrunnen består hovedsaklig av prekambriske bergarter.
De tilhorer det s&kalte Komagfjord-vinduet og utgjres

av

lavmetamorfe sedimenter og vulkanitter med intrusiver.

I det

aktuelle området finner en i Øst bergarter tilhørende Saltvanngruppen og vest for denne Lomvann-formasjonen, fig. 2 (Roberts
et al. 1974).

Saltvanngruppen består av grovkornet arkosisk

sandstein og et polyrnikt konglomerat.

Lomvannformasjonen,

tilhørende Repparfjord-gruppen, består vesentlig av grå leirstein.

Imellom disse finnes en svart leirskifer kartlagt som

autoktone/parautoktone senprekambrisk-underkambrisk bergart av
Roberts (1974), fig. 2.

Det antydes at tektonisk er området

dominert av den kaledonske bevegelse med strkretning

N-SV,

men det ser ut til at en god del av foldingen og at noen av
forkastningene er pre-kaledonske

(Reitan 1963) .
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Fig. 2. Forenklet geologisk kart over Alta-Repparfjordregionen, fra fig. 1 i Roberts, D. & Fulth, E.
1974. Correlation of Autochtonous Stratigraphical
Sequences in the Alta-Repparfjord Region, WestFinnmark.
l. Raipas seriene (H - Halmvann formasjonen).
2. Saltvann gruppen (S).
3. Doggelv formasjonen (D), Bossekop formasjonen (Bk).
4. Tillit.
5. Borras formasjonen (Bs), Rafsbotn formasjonen (R),
Lomvann formasjonen (L) og Kvalsund formasjonen (K).
6. Skyvedekkegrense.
7. Dekkekomplekset.
Andre forkastninger er trukket med tykkere strek.
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FLUVIALGEOMORFOLOGI
Det planlagte reguleringsmagsin Saltvatn ligger i en glasial
fordypning omgitt av fjell, med Skinnfjellet (718 m o.h.) som
det høyeste. Daldragene i dette høyereliggende området
Karakteristiske dalformer
følger den kaledonske strkretningen.
er også tverrdalene som bryter igjennom fjellene vinkelrett på
strkretningen.
Det er sparsomt med løsmasser i feltet.

Avsetninger finnes i

forsenkningene, i dalene og langsmed Repparfjorden.
I Kvalsundelvas dal, som har paleiske trekk, er det marine
avsetninger opp mot samløp Tverrelva, fig. 3. I selve samlpsområdet og videre sydover i dalen er det glasifluviale avsetninger.

Marin grense er ca. 50 m.

Langsmed Repparfjorden er kartlagt en rekke marginale morenerygger og andre glasirnorfologiske dannelser, fig. 4. Det
antas at disse kvartære avsetningene tilhører det såkalte
Repparfjordtrinnet

(Marthiniussen 1961,

Sollid

et al. 1973).

Fig. 3. Kvalsundelva nedstroms saml@p Tverrelva.
utviklet i marine sedimenter. Foto 23.8.
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Elvene som drenerer mot øst til Repparfjorden skjærer seg
gjennom de omtalte avsetningene.

Nedbørfeltet er i areal:

Dypelva

15

m

Geresjåkka

6 km

Ytre Ariselv

8

Indre Ariselv

kn

13 km2

For disse elvene synes materialtransporten
løpene er stabile.

2

Avrenningsdata

i henhold til utbyggingsplanene

å være minimal og

finnes ikke, men er beregnet

? vere 35 1/s/km.

Faglige

forhold av interesse er ikke påvist i disse nedbørfeltene.
Tverrelvas nedbørfelt er 85
felt er 130

km.

m,

mens Kvalsundselvas

totale

Hele Tverrelva samt Kvalsundelva nedstroms

samløpet vil få endrede vannføringsforhold
Det ber&rte delfelt utgjor 94

km eller

og dermed bli berørt.

72% av hele nedbor-

feltet.
I Tverrelvas høyereliggende område ligger Saltvatnet.

Saltvatna

består av to vann, Nedre Saltvatn 266 m o.h. og Øvre Saltvatn
274 m o.h., fig. 5.
både mot vest og øst.

De ligger i et dalføre med lavt vannskille
I vest er vannskillet ca. 415 m o.h. og
'e

i øst er det noe lavere, 350 m o.h.
til innløp i Saltvatnet.

Elva følger dalen fra sydvest

Utløpet fra vannet bryter ut i en tverr-

dal i nordvest og drenerer først mot nord for så å bøye av nordvestover.

Hele dreneringsmønsteret

de kvartære avsetningene, fig. 5.
området.

er bestemt av strukturen og
Dette er meget typisk for

I svakhetssonene i undergrunnen har det rennende vann

utviklet korte, dype V-formete daler.
nordvest-sydøst

Retningen er her oftest

nær vinkelrett på den kaledonske strkretningen.

Mot samløp Kvalsundelva har elva skåret seg gjennom en sterkt
skifrig sedimentærbergart og utviklet en V-formet dal, fig. 6.
Videre nedstrøms dominerer så glasifluviale avsetninger.
Elva har erodert lateralt i disse avsetningene, fig. 7.

· T

N
Fig. 5. Delfeltets dreneringsmnster.

K - Kvalsundelv
S - Saltvatna,
nedre, 266 m o.h.
øvre, 274 m o.h.
'l' - Tverrelva
M: 1:50
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Fig. 6. Tverrelvas gjennombruddsdal for samlp
Kvalsundelva. Foto tatt mot øst like ovenfor
utløpet av tverrdalen. 23.8. 1978.

•

Fig. 7. Nedre del av Tverrelva mot samløp Kvalsundelva
som drenerer mot nord (til hyre).
Lopet er
utformet i glasifluviale avsetninger. Kvalsundelva faller inn nede ved veibrua og er skjult
på fotoet. 23.8. 1978.
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Selv om Tverrelva har utviklet et interessant dreneringssystem,
er delfeltet uten spesiell faglig interesse.
Kvalsundelvas

lp

nedstrms

samlpet

er utviklet i lsmateriale.

Elva har også erodert lateralt og lopsformen tenderer mot·
meandrering, fig. 3.

KONKLUSJON

Ved en vurdering av et nedbørfelts kvaliteter, betraktes
enkeltstende

lokaliteter og hele nedbrfeltet

totalt.

Ved denne befaring er ikke påpekt lokaliteter av spesiell
fluvialgeomorfologisk

interesse.

De aktuelle nedbørfelt,

feltene til elvene; Tverrelva, Dypelva, Geresjåkka, Ytre Ariselv
og Indre

Ariselv, er ikke av en slik karakter at noen kan fore-

slås vernet.
Ut i fra dette har en ingen innvendinger av fluvialgeomorfologisk
art mot den foreslåtte utbygging.
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