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Denne samlerapporten
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er utført for Kontaktutvalget
ved Universitetet

for

i Oslo, i for-

bindelse med BØ kommunes planer om bygging av 2 kraftverk
i Belva.
Arbeidet har bestått i å bearbeide og sammenstille data
fra fagfeltene ornitologi,
underskelser

geologi og botanikk.

Felt-

er ikke foretatt.

Den ornitologiske

delen står Morten Rask Arnesen ansvarlig

for, og Thor Østbye står ansvarlig

for geologi- og

botanikkdelen.
En spesiell takk rettes til Ivar J. Jansen for veiledning
på geologidelen
delen.

og Odd Vevle for veiledning

Samtidig vil vi takke Oleo.

på botanikk-

Moss for praktiske

råd under rapportskrivinga.
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INNLEDNING

Bakgrunnen for dette arbeidet har vært å fremskaffe og
bearbeide stoff fra fagfeltene geologi, botanikk og ornitologi, for å vurdere eventuelle konsekvenser en kraftutbygging langs Belva
Utbyggingsplanene

kan få for de nevnte fagfelter.

berører bare et par elvestrekninger direkte.

For helhetens skyld har en likevel presentert det som finnes
av materiale langs hele strekningen Seljordvatn - Norsjø.
Arbeidet bygger kun på tidligere undersøkelser.
Geologimaterialet

er for det meste hentet fra rapporter og

kvartrgeologiske

kart utarbeidet ved Telemark Distriktshg-

skole.

Kartene dekker hele Bdalen,

mens rapportene mest

tar for seg større glasifluviale og fluviale avsetninger i
dette området.
Botanikkdelen er ikke fullstendig langs Belva.
kart/beskrivelser

Vegetasjons-

mangler på strekningene fra Eriksteinmoen

til Forberg, og fra Mannebru til Gvarv.

Materialet ellers er

hentet fra kurs og eksamensarbeide ved Telemark Distriktshgskole, som dels er trykt, og vegetasjonskart

fra Jordregister-

instituttet.
Det ornitologiske arbeidet er godt dokumentert for enkelte
områder, mens andre områder har dårlig dokumentasjon.

Det

kunne derfor være ønskelig med tid og midler til å innhente
flere observasjoner

fra disse aktuelle områdene.
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l. GENERELL OMRÅDEBESKRIVELSE
1.1. Beliggenhet
Belva

starter ved utløpet av Seljordsvatn

renner ut i Norsjø

(116 rn o.h.) og

(15 m o.h.), 2 km sør for Gvarv.

Den

drenerer et nedbørfelt på 300 krn2. Lengden på elva er 35 km,
og elveløpet strekker seg i øst, sørøstlig retning, gjennom
kommunene BØ og Sauherad

(fig. 1).

LIFJELL

Gjuvså

SELJORDSVATN

Herrefoss

Hørteelva
Saga fo

Oterholt

Forberg

BØ
Mannebru

'

0

varv

(
Fig. 1. Kart over Bødalen.
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l.2. To o rafi o

Belva

fra

Seljordsvann

til

Norsjø.

1982).

landformer lans

elva

Elva renner gjennom Bødalen som er en U-formet dal med tildels
stor utbredelse av marine avsetninger i bunnen.
går under marin grense

(MG).

Bøelvas løp

Terrengformene langs dalbunnen er

rolige og uten store variasjoner.

En stor glasifluvial

avsetning, Herremo, ligger på tvers av Bødalen ved utløpet av
Seljordsvatn.

Elva har gravd seg gjennom massene på sørsiden

av avsetningen og renner forbi moen i rolige stryk.
Herrefoss er det et fall på 13 m.

Bare ved

Øst for Herremo og ned til

Oterholt flyter elva vesentlig gjennom et relativt flatt åkerlandskap.

Sagafossen og Haugfossen stykker opp denne rolige

elvestrekningen.

Nedenfor disse fossene, som ligger ca. 1 km

vest for Oterholt, er det dannet to store høler ute i elva.
Mellom Oterholt og Mannebru, en strekning på ca. 5 km, har
Belva

sitt største fall på 63 m.

I den øverste delen, ned

til Roteberg, har elva erodert seg kraftig ned i en sprekk/
forkastningssone

og dannet en markert dal.

Oterholtfossen

det største fall på 27 rn, ellers renner elva her i små og
store stryk.

har
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Et større sidevassdrag,

Gjuvså som kommer fra Lifjellområdet,

har sitt utlop like nedenfor Oterholtfossen.
dreneres
Belva

fra Årmotdalen

ca. 400 m st

Hrteelva

og Vatnarheiaområdet

som

munner ut i

for Mannebru.

Fra Mannebru og ut til Norsjø renner elva rolig gjennom åkerlandskap med innslag av bar- og lauvskog.

På denne elvestrek-

ningen er elveløpet preget av meandrering.

Ved Evju, mellom

Gvarv og Hørte, har elva avsnørt en velformet meandersving.
Ravinedannelse

er vanlig i marine avsetninger

i dette land-

skapet.

1.3. Klima
Data om klima kommer fra den meteorologiske
Området har et typisk innlandsklima
vintre.

Årlig middelnedbørmengde

niddeltemperatur

er +5,2.

hyt

med varme somre og kalde

er ca. 700 mm, og årlig

Middeltemperatur

p

- september, er +l4,2, og
Gjennomsnittlig

stasjonen på Gvarv.

p& sommeren, mai

vinteren, desember - mars,

antall soltimer er ca. 2000, som er relativt

etter norske forhold.

Tabell 1. Nedbørnormal 1931-60 for Gvarv meteorologiske stasjon.
(Etter Det Norske Meteorologiske institutt 1982).
Stasjon
Gvarv

J

F

M

A

M

J

J

A

s

0

N

D

Årsmiddel

49

32

22

37

42

62

89

99

84

79

78

62

735

1.4. Befolkning
I nedbørfeltet

-4,1

bor ca. 5700 personer, hvorav ca. 2000 er

bosatt ved tettstedet BØ og ca. 1200 ved Gvarv.

-

5

-

1.5. Arealbruk
Fra gammelt av hadde Belva

en mer allsidig arealbruk enn den

har i dag.
På 1500-1600 tallet var det små kverner ved de fleste strykene
langs vassdraget.

Disse ble siden erstattet av storre mller

ved de tre største fossene, Herrefoss, Sagafoss og Oterholtfoss.

Fossefallene gav også kraft til sagbruk og vadmelsstamper.

I dag blir fossekrafta kun benyttet ved Oterholt kraftverk.
Dette sto ferdig i 1939 og produserer 4,5 mill. kWh årlig.
Elvas tradisjon som transportåre er svært gammel.
til 1500-tallet ble det drevet tommerfloting.
tommerfl0tingsforholda ble elva ved vreb

Helt tilbake

For & bedre

pa

senket flere meter

i 1928, noe som medførte at over 2000 mål med fullt dyrkbar
jord ble innvunnet.

Etter Sundsbarmreguleringeni

1968 ble

det helt slutt p& fltinga.
Det meste av båttrafikken har foregått med småbåter over kortere
strekninger.

Bare i de nedre delene, fra Norsjø og opp til

Gvarv, kan det gå noe større båter.

Kanopadling har hatt en

Økende interesse langs vassdraget de siste årene, spesielt i
de nedre delene av elva.
Isbruer og veger på isen var vanlig før Sundsbarmreguleringen,
men nå i dag går elva åpen hele vinteren og umuliggjør bruken
av denne vintervegen.
Vannet i Belva
bruket i Bdalen.

har vært og er meget viktig for deler av jordMange g&rdsbruk er avhengige av elvevannet

til jordvatning.
Fram til siste halvdel av 1970-tallet fungerte elva både som
drikkevannskilde

og resipient, men pga. tiltagende forurensning

har BØ kommune bygget renseanlegg, som sto ferdig i 1975 og

-
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vanninntak, som var ferdig i 1979.

Renseanlegget ligger like

vest for Mannebru, og vanninntaket ved Hagadrag, mellom Herrefoss og utlopet av Seljordvatn.

Elvas kte

flere årsaker som virker sammen.
leringen medfrt

Bl.a. har Sundsbarmregu-

lav sommervannfring,

tynningseffekt og varmere vann.

forurensning har

som gir mindre for-

Samtidig har utslippene av

næringsstoffer Økt etter reguleringen.

Dette gir Økt eutro-

fiering i vassdraget, og i de nederste partiene er det betydelige forekomster av rdalger

og bl&alger.

Ved Herremo finnes et stort sand-/grustak, ellers er det
sporadisk drift i flere mindre massetak i området.
Beverøya camping, rett øst for BØ, og Teksten camping, mellom
Gvarv og Arnesbukta, er anlagt helt inntil elva og i nær tilknytning til den.

Disse hadde tilsammen 15000 gjestedøgn

sommeren 1976.

l.6. Fiske
Det foreg&r et populart sportsfiske i Belva.

I de nederste

partiene blir det fisket bl.a. gjedde, abbor og ål, mens ørret
blir tatt etter hele vassdraget.

Fisket er i dag særlig

konsentrert til områdene ovenfor og nedenfor Herrefoss, og på
strekningen fra Oterholt til Gvarv.

Om høsten foregår det et

populært sikfiske i elvas nedre deler.

For noen år tilbake

foregikk det også et populært laksefiske i elva, men etter
utbyggingen av Skåtfoss og Klosterfossen ved Skien, har laksen
forsvunnet fra BØelva.

Det er satt i gang kultiveringsarbeid

for å få laksen tilbake til elva.
BØ fiskeforening har i dag et fiskeklekkeri ved Oterholtfossen.
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1. 7. Hydro log i

Etter Sundsbarmreguleringen

ble vintervannføringen

Økt, mens

sommervannføringen og vårflommen ble redusert i forhold til
det regulerte vassdraget

(fig. 3).
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Fig. 3. Beregnede vannføringer i Belva med og uten reguleringer.
Hagadrag V.M. (Beregnet ut fra perioden 1938-67).
(Fra NIVA 1973)•
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2. GEOLOGI
2.1. Ber

runns eolo i

Bødalen følger et NV-SØ gående sprekkesystem fra Norsjø til
Gjuvså ved Oterholt.

Dalføret gjør her en sving mot SV og

følger NØ-SV gående struktur til Skoe, for siden igjen å følge
dalførets NV gående sprekkestruktur mot Seljord.
Berggrunnen langs Belva

og sørover består av prekambrisk

granitt og gneisgranitt

(se fig. 4).

Alderen på gneisgranitten

antas å være omlag 1100 mill. år.
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Fig. 4. Berggrunnsgeologisk kart over Bødalen, Lifjellområdet.
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Nord for dalføret ligger Lifjellområdet som domineres av
kvartsitt, som er meget kalkfattig og svært motstandsdyktig
mot forvitring.

I grensesonen mellom granitt og kvartsitt

finnes et smalt belte av basiske bergarter, som øst for Gjuvså
består av metabasalt, mens det vest for Gjuvså mot Seljordsvatn, også består av amfibolitt og metamorf tuff.

2.2. Kvartr

eolo i

Data om kvartærgeologiske forhold er hentet fra kart og
rapporter utarbeidet av I.J. Jansen, jfr. litteraturliste.
Bødalen er nedskåret i den paleiske overflate og ligger under
marin grense, ca. 150 m o.h.

Dalen har en flat bunn dekt med

løsmasser, et U-formet tverrsnitt (fig. 5) og en flat lengdeprofil.

Dannelsesmåten er i hovedsak glasial erosjon.

Det er vesentlig i hoveddalføret (fig. 6) en finner de markerte
spor etter isavsmeltningen.

I Bodalen finnes israndavsetninger

bl.a. ved Oterholt-Eika-Folkestadmogane.

Dette er en ca. 8 km

lang terrasse med formelement og formkompleks.

På sørsiden av

dalen ligger mindre isranddeltaer ved Nordbmogane

og Lvskjeid.

Ved Herremo er det et stort isranddelta (sandur-delta) med
klart utformede dodisgroper, iskontaktomr&der og smeltevannslp.
Løsmassene er i hovedsak marine avsetninger som er dominert av
leire (>15% leir), større glasifluviale avsetninger, samt
fluviale avsetninger i forskjellig mektighet etter Belva
ved Gjuvsas

og Hrteelvas

utlp

i hovedvassdraget.

og

- 10 -
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Fig. 5. Tverrsnitt av BØdalen ca. 3,5 km øst for utløpet av Seljordsvatn. (Etter Jansen 1982).
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Dannelseshistorie

I sen fase av isavsmeltningen ble de marine sedimenter avsatt
i en fjordarm som strakte seg nesten opp til utløpet av Seljordsvatn.

Havet sto her helt inn til brefronten.

videre oppover dalen.
trekningen.

Breen lå

Isen hadde her et opphold i tilbake-

Store mengder med glasifluvialt materiale ble

avsatt i breens forkant, og isranddeltaet ved Herremo (MG 134 m
o.h.) ble dannet.

Tidsrommet for dannelsen er noe usikker.

Israndavsetningen ved Akkerhaugen, ca. 4 mil øst for Herremo,
er antatt & samsvare med Akertrinnet, i Oslofjordområdet, som
er datert til 9800 BP.

Det har vært antatt at Herremo er av

samme alder som Akkerhaugavsetningen.

Dette er imidlertid

ikke avklart.
Etter at isen smeltet vekk fra området fortsatte landet å heve
seg.

Erosjonsbasis ble senket og "Belva"

skar seg gjennom

sand-/grusmassene i isranddeltaet og delte dette i to (HerremoØverbømoen).

Elvedeltaer ble bygget ut i stadig lavere nivåer.

I dag ligger restene av isranddeltaet igjen som mektige sandog grusmoer.

Elveavsetninger dannet av materiale fra Herremoen

er avsatt i lag over havavsetningene.

Raviner er senere erodert

ut i den gamle havbunnoverflaten.

2.2.2.

Heremoen

0g

verbomoen

Isranddeltaet ved Herremo er delt av Belva

i to deler.

Herremoen, som har en markert terrasseform, ligger nord for,
og den mindre vrebdmoen

ligger sr

for elva.

Langs elva

ligger terrasser av elveavsetninger i flere hoydeniv#er.
Belva

har fjell i dagen ved Herrefoss, Hagadrag og Vollemoen.

Smeltevannslp

og ddisgroper

er serlig konsentrert i de vest-

lige delene nær iskontaktsonen.
myrdannelse i bunnen.

Noen av de har forsumpning og

Terrasseflaten er gjennomgående godt

drenert og har torkesterk furuskog av middels og til dels hg
bonitet.

Lavere terrasser har innslag av gran og har høyere

grunnvannstand.
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Grunnvannsnivået stiger til nivå 118 m o.h. like sør for
Herretjønn, for å synke jevnt til nivå 105 m o.h. ved østenden
av avsetningen (fig. 7).

Grunnvannstanden vest for proksimal-

kanten har sammenheng med elvas nivå og ligger på 115 m o.h.
HERREMOEN -

T.{hgere

LENG0EPROFIL
Gunnvansnwa

ie!ront

....--------

rr oh

0

2700 m

2000

1000

FVIALE

GLASIFLLUVIALEAVSEININGER

AVSE.

MARINE AVSET.NT.CEA

Fig. 7. Herremo - geologisk lengdeprofil (Jansen 1980)•

Overflaten av moen består av sand, grus og stein med podsolprofil.

Langs iskontaktsonen, på vestsiden av Herrerno, er det

grovt materiale til relativt store dyp eller helt ned til
fjell.

Over hele området ligger et overflatedekke

p

3-5 m

med grove masser som hovedsakelig består av blokk, stein og
grus.

Under dette laget følger sorterte lag av grus og sand

som bærer preg av å være glasifluvialt avsatt.
stilte lagene har en mektighet p& 20-40 m.

Disse skrå-

Mektigheten av

drenert sand og grus avtar inn mot fjellsiden.

Massen blir noe

finere ut mot distalkanten, særlig vil bunnlagene bestå av
finere masser som finsand, silt og leir. I de østlige delene
vil sannsynligvis innslag av silt og finere sedimenter begynne
allerede på 20 m dyp, eller omkring grunnvannsnivå.
Elveavsetningene ved verbomoen,

har ovenfor Herrefoss grovt

materiale ned til stort dyp (>18 m).

Boringer nedenfor Herre-

foss indikerer en relativ tynn kappe over finere og bedre sorterte avsetninger.

Disse bunnlagene synes å være dominert av

fin sand, og tildels også silt/leire.
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Grunnvannsnivået
elvenivået,

i terrassene

langs elva korresponderer

med

mens det stiger innover terrassene mot fjell og

grunnlendt mark.
Ved Herrefoss venstre lØp opptrer velutviklede
og interessante
sannsynligvis
vannføring

plastiske

jettegryter

former i berggrunnen.

dannet i postglasial

og materialtransport

Formene er

tid i perioder med stor

i elva.

Plastiske

former av

denne type synes å være relativt sjeldne og lignende former er
ikke registrert

langs vassdraget.

Konflikt/arealbuk.

Ved Hagadrag er det grunnvannsuttak

BØ kommune og uttaket er dimensjonert
lenter.

Det er restriksjoner

med grunnvannsuttaket.
borebrønnen

for

for 10 000 personekviva-

på uttak av masse i forbindelse

I et område med radius 150 m rundt

er det ikke tillatt åta

ut masse.

I et større

område "indre sone" må ikke grus tas ut lavere enn 5 mover
grunnvannsspeilet.

Dette båndlegger

1,15 mill.

m sand/grus

i

et omr&de p% ca. 345 da.
Midt

oppe på Herremo er det etablert et industriområde

10-15 da, ellers er det noe spredt bebyggelse/gårdstun
ytre delene av forekomsten.
industrifeltet)

vesentlig

ca.
i de

Moens sentrale deler er (utenom

skogsmark.

Riksvei 36 mellom BØ og Seljord går over Herremo, mens veien
B-Seljord

p@ vestsiden

Det er registrert

av Seljordsvatnet

6 massetak

(helt sør på forekomsten).
mens 3 massetak
verbomoen

i forekomsten.
Verpe grustak

er mer sporadisk i drift.

er ikke i kontinuerlig

Sammendrag.

g&r over verbomoen.
Et er ikke i bruk

(2 stk.) er i drift,
Grusuttakene

drift.

Herremoen med verbmoen

2

(l,5 km ) er et karakte-

ristisk isranddelta med fluviale nedskjæringer.
er verdifull

som sand-/grusressurs

grunnvannsuttak

for BØ kommune.

ved

Avsetningen

og nyttes som magasin for
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Klausulen i området pålagt i forbindelse med grunnvannsuttak
kan sees i sammenheng med eventuell vern av området, spesielt
dØdislandskap, iskontakter, dodisgroper nord og øst i området.
Ved Herrefoss finnes velutviklede jettegryter/plastiske former.
Forekomsten har høy faglig verdi som naturdokument.

2.2.3.

Vollemoen

- Sanda

- Eriksteinmoen

Under landhevningen skar Belva
Herremo/verbmoen.

seg gjennom isfrontdeltaet ved

Materialet sand, grus og stein, som ble

erodert ut, ble avsatt som nye deltaområder på flatene nedenfor
Herrernoen.

Tverrprofil

mo.h.

Diagramnmets dybodesnitt er basert p& toling Lesmassenes metighet
noe overdrevet i torhold til hoydem&lestokken.

150
140
130

er

Vesleå.s

120
1 10

100
90
80
70
0
C

Grunn

myr/forsumpning

Fluvial sand
Fig.

8.

Sandamoen

- geologisk

tverrprofil

(Jansen

1983).

Deltaflatene ble bygget opp til ca. 105-110 m o.h. og ble
senere gjennomskåret av elva.

Disse sand- og grusavsetningene

er avsatt i relativt tynne lag over finkorna havavsetninger av
silt og leire.

Der finsedimenter/grunnvann finnes nær over-

flata, er det forsumping og myrdannelse, eks. Sandamoen (fig. 8).

-

l5

-

Forekomsten har i dag form som terrasser og terrasseflater.
Avsetningen er vesentlig skogkledd, barskog av høy bonitet
og noe middels bonitet.
tivt godt drenert.

De øverste terrasseflatene er rela-

Kornstørrelsen

i overflaten består av

sand, grus og stein avtagende mot sør-øst.

De laveste

terrassene langs elva har markert mindre kornstrrelse
vesentlig av godt sortert sand.

-

Mindre partier av de høyere-

liggende terrassene bl.a. på Vollemoen har også områder med
godt sortert materiale i sand/fin grus fraksjon.
Materialet på Vollemoen er sterkt vekslende mellom grov grus
og steinlag og godt sortert sandlag av middels og fin sand.
Karakteristisk

er det registrerte leirbelegg i stein- og grus-

lagene, ofte bare på et par meters dyp.

Leirblandingen Øker

nedover mot overgang til massiv silt/leir.

Mektighetene av

sand/gruslagene varierer sterkt fra l-2 m og opp til 17 m.
Grunnvannsnivået

på de øverste terrassene finnes ofte på

ca. 3-5 m dyp og på de laveste terrassene ca. l-2 m under
overflaten.
Konflikt/arealbruk.

Forekomsten best2r av skog, ca. 518 da,

dyrket mark, 245 da, og tettbebyggelse/gardstun,
Riksvei 36 går gjennom området.

ca. 37 da.

Skogsområdene ved Sandamoen

og Eriksteinmoen er klassifisert som dyrkningsjord.
er ca. 806 da.

Bruken av massen vanskeliggjres

Sum areal

ved at de

nyttbare sand-/gruslag er tynne med noen få meters tykkelse som
dekker store areal.
På Vollemoen ved Vegheim er det under planlegging et boligfelt
på ca. 40 boligenheter.
Uttak av masse på Vollemoen vil komme i konflikt med det planlagte boligfeltet og dels også den eksisterende bebyggelse.
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Sandamoen og Eriksteinmoen
høyeste terrasseflatene
trkesvake

og ha et hyt

Sammendrag.

Vollemoen

Masser fra Herremoen

har lite bebyggelse.

Her vil de

ved eventuell oppdyrking

være noe

innhold av grus og stein.
- Sanda - Eriksteinmoen

(ca. 806 da).

er avsatt som fluviale terrasser med

liten mektighet over marine avsetninger.
Et boligfelt

er planlagt på Vollemoen

undersøkelser

og det er utført grunn-

i forbindelse med planlegging

av infiltrasjons-

anlegg til boligfeltet.

Elveavsetningene

avtar både i mektighet

og dekker stadig

mindre areal desto lenger en kommer fra Vollemoen-SandaEriksteinmoen

i retning Oterholt.

består av sand og silt.
elveavsetningene

Det fluviale materialet

Mellom Eriksteinmoen

ufullstendig

og Forberg er

drenert til godt moderat drenert.

Videre ned til Oterholt er massene godt drenert.
Vest for Forberg finnes det en del flate og dårlig drenerte
avsetninger

langs elva, hvor det er blitt dannet større sammen-

hengende myrarealer.

2.2.4.

terhot

- Eika

Nord for Oterholt

- Folkestadmogane

ligger en ca. 8 km lang lateralavsetning.

Den dekker et areal på 3649 da, og har utenom bebygde områder
en nyttbar sand-/grusressurs
nivå.

Avsetningen

på ca. 23 mill. m3 over grunnvanns-

er bygget opp av materiale

elver førte med seg da innlandsisen
ca. 9500 år siden.

Forekomsten

berer preg av dannelse
eksersystemer

i ismilj,

og ddisgroper.

som smeltevanns-

smeltet i dette området for

er bygget opp i flere faser og
med haugete ddisterreng,
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Gjuvsåa har skjært seg ned gjennom breelvavsetningen og sand,
grus og stein har blitt transportert utover og avsatt helt ut
til Belva.
145 m o.h.

Terrasser finnes i flere niv&er mellom 75 og
I

de nordlige deler og der hvor strømhastigheten

har vært stor, er massen tildels ekstremt grovkorna, ofte med
et lag av blokker på kubikkmeterstørrelse.
Karakteristisk

er imidlertid at under de grovere topplag

finnes lag av godt sortert sand og tildels grus.

I de ytre

delene av området er det registrert mektige lag av fin sand
under topplagene.
Elveavsetningene

er ofte avsatt i relativt tynne lag ut over

mer finkorna sedimenter
Utenfor elveavsetningene

(finsand, silt og leire).
er i dag den gamle havbunnsoverflaten

av silt og leire, som opprinnelig var relativt jevn og flat,
gravd ut i et mønster av små bratte raviner.
Området er vesentlig skogkledd med barskog av høy og middels
bonitet.

Der grunnvann slår ut i kilder ved foten av

terrasseskråninger

er det forsumping og myrdannelse.

dagen opptrer særlig i nedskjæringene
Grunnvannssonen

Fjell i

langs Gjuvsåa.

har størst mektighet ut mot terrassekanten og

tynnes ut mot Gjuvsåas løp, og det blir en overgang til sigevann på fjelloverflaten.

Forekomsten synes overveiende å bestå

av relativt grovkornete avsetninger av sand og grus ned til
fjellet og bunnlagene består noen steder av silt og leire.
Nedenfor Oterholt har elva gravd seg gjennom de marine avsetningene og dels ned i fjellgrunnen.

Elvedalen er blitt en

trang dal med bratte sider fra jordene omkring og ned til elva.
Elveavsetningene

er avsatt i et smalt belte langs østsida av

elva, og et noe breiere belte på vestsida.
av sand, grus og stein.

Massene består både

Spesielt i de bratte liene på østsida

sees en bratt fjellskrent mellom de marine avsetningene og
elveavsetningene.
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2.2.5.

Grivi

- Rotebergmoen

Forekomsten

består av elveavsetninger.

deltasystem

bygget ut i havet av materiale

over langs Belva.

Disse er en del av et

Sand og grusmassene

Oterholt - Gjuvså - Eika.

Terrassene

som ble ført ned-

stammer fra området

ligger på høyde fra 60 og

ned til 31 rn o.h.
Avsetningen

består av sand, grus og stein, med avtagende korn-

størrelser utover i området.
over finkorna avsetninger.

Disse massene er avsatt i lag
Forekomsten

er ca. 400 da og har

tidligere vært skogkledd og dels dyrket mark med gårdstun.
I dag er også betydelige
industrianlegg.

deler av avsetningen bebygget med

Det er et nedlagt massetak

i forekomsten, og

det ansees nå ikke å være vesentlig mengder nyttbare masser
igjen i området.
Det er påvist at sand og grus ligger lagvis i en relativt tynn
kappe over finkorna havavsetninger

(silt og leir).

Disse

lagene av sand og grus kan være fra O til 10 m, men har trolig
en gjennomsnittlig

mektighet

på ca. 2 m.

Fra Grivi-Rotebergavsetningen
masser med elvetransportert
Hørteelva,

og ned til Norsjø har store
materiale,

både fra Belva

og

blitt avsatt over store arealer med eldre marine

avsetninger,

og ved Hrteelvas

strekker elveavsetningene
Avsetningene

utlop i Belva

seg nesten tvers over dalen.

best&r mest av silt og sand.

og ca. 2 km nedover langs Belva
grus i avsetningen,

og ved H&tveit

Fra Horteelvas

utlp

forekommer en del stein og

mens rundt utlopet

(Arnesbukta) dominerer

silt fraksjonen.
Under landhevningen
utover.

har Belvas

De gamle deltaflatene

terrasser/terrasseflater

munning stadig blitt flyttet
er erodert og finnes i dag som

langs vassdraget.
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Enkelte små spredte myrer finnes nedenfor terrassekanter og
i overgangssoner

fra elve- til havavsetninger med tettere

masser.
Belva

har i sitt nedre lop meandrert, noe som stadig har med-

ført graving i yttersvinger og oppbygging av elvesletter i
innersvinger.
elvel6p.

Det er rester etter flere gamle, nå avsnørte,

Kroksjen

ved Evju er den best bevarte av disse

formene.
Utenfor elveavsetningene

ligger dypere marine avsetninger av

silt og leire opp mot MG på ca. 145 m o.h.
steder sterkt ravinert.
og det ovenforliggende

Disse er mange

I overgangssonen mellom havavsetningene
morenematerialet er det spredte strand-

avsetninger.
Dyrket mark dominerer arealbruken på havavsetningene og de mer
finkorna elveavsetninger.
av elveavsetninger

Grovkornede/godt

drenerte terrasser

har skog (furu med innslag av gran).

Ravinedaler og grunnlendte områder har lauvskog (vesentlig
gråor) eller blandingsskog.

I tillegg er etter hvert store

areal langs Boelvas nedre lop disponert til tettbebyggelse,
industri og veger/jernbane.

2.3. Massetrans ort
Den samlede erosjonen fra Bdalfret

er betydelig.

Det antas

at det vesentlige av denne erosjonen skjer i form av overflateavrenning.

Undersøkelser utført i 1968/69 (Dahle 1970) viser

en massetransport

ved utlpet

pensjonstransport

(vesentlig silt og leir) og 3000 tonn/år

bunntransportert

av Belva

(vesentlig sand).

p& 600 tonn/&r i sus-

Dette gir et årlig "tap"

i nedbørfeltet på ca. 25 tonn/km2 - eller 25 kg/da (beregnet for
arealene nedenfor Seljordsvatn).

I tillegg kommer en beregnet

årlig transport av kjemisk oppløst materiale på 10 000 tonn
(10 kg/da).

-
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3. VEGETASJON
3.1. Ve etas 'onssoner
Bdalen

ligger helt nord i den boreonemorale sone.

tegnes ved blanding av bar- og lauvskogsamfunn.

Den kjenne-

Gran dekker et

større areal enn furu, som vokser både på godt drenert mark
(furumoer) og på myrer.

Grana trenger bedre jordsmonn enn

furua.
De fleste lauvtrærne i den nemorale sone er også vanlig i den
boreonemorale sone.

Alm, ask, lønn, lind og hassel er vanlige

særlig i regionens sørlige deler.

Lauvskogene er ofte bundet

til kulturpåvirkede områder.
I fuktige strøk, spesielt mot vest, er det store myrarealer
(Nordisk Ministerråd

3.2. Plantegeografisk
Bendiksen/Halvorsen
i Lifjellområdet

1977).

element i Bodalen
(1981) har i sitt arbeide inndelt artene

i 5 hovedelement, vestlig, sørlig, sørøstlig,

østlig og alpine element.

Disse er igjen oppdelt i 17 grupper,

hvorav 11 er representert i Bødalen opp til ca. 150 m o.h.
(Vevle, pers.medd.).
Under Vestlig element er gruppen "svakt vestlige arter",
eksempel rome,

lite representert, mens gruppen "vidt spredte

arter med vestlig tendens", eksempel bjonnkam,

er noe mer vanlig.

For sørlig element er gruppen "sørlige arter", eksempel kyståkermåne,

meget liten, mens gruppen "svakt sørlige arter",
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eksempel hasse,

er den best representerte i Bdalen,

og

gruppen "vidt spredte arter med vestlig tendens", eksempel
firkantperikum,

den nest mest utbredte.

"Sørøstlige arter", eksempel spisslønn,

forekommer sparsomt,

mens "svakt sørøstlige arter", eksempel blåveis,

og "vidt

spredte arter med sørøstlig tendens", eksempel fingerstarr,
forekommer vanlig i Bdalforet.
Østlig element er representert med to utbredelsesgrupper,
"østlige arter", eksempel granstarr,

som forekommer i et spredt

antall arter, og "svakt østlige arter", eksempel tyrihjelm,

som

forekommer meget vanlig.
Under Alpine element er gruppen "sørlig hØyboreal-alpine arter",
eksempel kvitsoleie,

kun representert med en art.

Ved å sammenstille artene i de forskjellige floraelementene
fant Bendiksen/Halvorsen

(1981) det interessant at både gruppen

svakt vestlige arter og østlige arter begge opptrer såpass
tallrikt i området.

De vestlige artene var imidlertid sterkest

bundet til høyereliggende humide strøk, dvs. opp mot skoggrensa.
Den forholdsvis korte avstand til kysten og lav høyde over
havet gir seg utslag i et stort antall sørlige arter.

3.3. Ve etasjonsbeskrivelser
Vegetasjonsdataene
- Vegetasjonskart

fra Bdalen

langs Belva
er innhentet

fra:

fra Jordregisterinstituttet

- Tidligere kurs- og eksamensarbeid ved Telemark
Distriktshgskole,

dels trykt

- Liten grad egne registreringer langs vassdraget
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Av vegetasjonskart

finnes:

- Kasin

(BS 034)

M

1:10 000

Trykt

- Grave

(BS 033-2)

M

1: 5 000

TDH kurs i vegetasjons-

(Hofsten red. 1981)

kartlegging 1979
(BS 034-4)

- Verpe

M 1: 5 000

TOH kurs i vegetasjonskartlegging 1979

(BT 034)

- Vreim

M 1:10 000

Fordypningsoppgave

ved

T DH 1978
- Oterholt

(BT 034-4)

M l: 5 000

Trykt ortofoto,
Jordregisterinstituttet

- Ågetveit

(BU 034-3)

M 1: 5 000

Trykt ortofoto,
Jordregisterinstituttet

M l: 5 000

(BU 033-1)

- Grivi
- Håtveit

(BU 033-4)

M

1: 5 000

Feltkurs ved TDH 1980

- Lindheim

(BV

033-3)

M

1: 5 000

Feltkurs ved TDH 1980

- Nes

(BV

032-1)

M

1: 5 000

Feltkurs ved TDH 1980

gjort etter O. Hesjedal

1974

Trykt ortofoto,
Jordregisterinstituttet

All vegetasjonskartlegging

1974

og klassifisering

1974

av området er

(1973).
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&.3.i.

i vegetasjonen

liovedtrekk

bangs

Belva

Flere faktorer gjør at vegetasjonsvekslinga langs vassdraget
er forholdsvis liten.
lav høydeforskjell
inn- og utlp

Disse er liten variasjon i topografi,

(ca. 100 m), kort avstand mellom elvas

(ca. 3,5 mil), forholdsvis likt klima og store

områder med ensartet arealbruk.

Generelt dominerer nærings-

fattige vegetasjonstyper i elvas øvre deler, mens næringsverdien oker mot elvas utlop.
Langs de første hundre metrene av elva dominerer jorder og
gamle beitevoller.

Videre nedover elva, ca. 4 km, vokser et

smalt belte av lågurtskog langs bredden.

Denne typen går over

i blåbærskog ved litt stigning i terrenget, og rundt Herremoverbmoen

vokser fattige skogtyper som rsslyng-skinntryte-

furuskog og bærlyng-harblandingskog.

Like NØ for Sanda bru

vokser en større alm-lindeskog, dessuten er små areal av gråor-heggeskog og skogrrkveinsumpskog

funnet langselvestrek-

ningen.
Videre ned til Oterholt dominerer gråor-heggeskogen langs
bredden.

Skogen danner en smal randskog mellom elva og de

omkringliggende jordene.
Langs elvedalen mellom Oterholt og Mannebru vokser flere dominerende vegetasjonstyper.

Gråor-heggeskogen er vanlig helt ned

til elva og oppover hekke- og ravinedaler.

Lågurt-skogen er

vanlig langs strandkanten på østsiden, mens på vestsiden dekker
blåbær- og lågurtskogen omtrent like store strandareal.

Rik

hagemarkskog vokser som strandvegetasjon rundt Mannebru.
I

sigevannspvirkede

skrninger

vokser noen strre

hgstaude-

skoger, og på fuktigere skogsmark, langs de nedre partiene,
vokser skogrrkveinsumpskoger

av varierende størrelser.

smal svartorsumpskog vokser ved Mannebru, og øst for elva
ovenfor Folkestad bru, finnes en liten alm-lindeskog.

En

-

Ingen vegetasjonskart
Mannebru og Gvarv.

24
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foreligger langs Bvassdraget

mellom

En befaring viste at gråor-heggeskogen

var dominerende langs elvebredden, og mest dyrka mark og noe
bar-/lauvskog dekket arealene utenfor randskogen.
Langs terrassekanten på sørsiden av elva fra Gvarv til Teksten
Camping veksler vegetasjonen mellom blåbær- og lågurtskog.
Videre ut mot utløpet dominerer gråor-heggeskogen

og rundt

Arnesbukta vokser en meget interessant mosaikk av spesielt
rikere og fuktigerevegetasjonstyper

som gråor-trollhegg-sump-

skog, rikfukteng, rikstarrsump, driftinfluerte

flikbronsle-

samfunn og i stilleflytende vann (nedre deler av Belva)

vass-

hår-tusenblad-samfunn

og på grunt vann sylblad-tjnngras-samfunn

og nålesivaks-samfunn

(fig. 10).

Mye av de tørrere delene av deltaflaten er i dag oppdyrket, og
beitemarkene og deler av fuktengene er i ferd med å vokse igjen.

&.5.2.

Vegetasjonstuper

angs

Ross bung-skinntryte-furuskog

Bovassdraget
(A2b).

Vegetasjonstypen

finnes

både på grunnlendt mark og på dypere avsetninger, som oppe på
Herremo.

Dominerende arter er furu, røsslyng, blåbær, tyttebær

og filtsigdmose.
sjiktet.
strste

Enkelte mindre områder har lavdominans i bunn-

Typen finnes sjelden helt ned til elvekanten.
arealene ligger

p

begge sider av Belva

De

ved Herremo.

Også på Grivi - Rotebergmoen vokser enkelte mindre utforminger
av denne furuskogen.

Ellers eksisterer typen på grunn

og

bratt mark ofte med impediment, som f.eks. ved Herrefoss og
Oterholtfoss.
Bryng-barblandingsskog

(A3).

Finnes pa grove sedimentere

avsetninger og moreneavsetninger.
produksjon enn A2b.

Skogtypen har høyere skog-

Vanlige arter er furu, gran, blåbær,

etasjemose og furumose.
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Flere større utforminger er registrert på Herremo.
B&berskog

Finnes spredt etter strandkanten og ute p%

(B2).

terrasseflater langs den øverste
del (nedenfor Gvarv).

(ned til Sandabru) og nederste

Skogtypen blir mer vanlig på elveavset-

ningene øst for Herremo, ved Oterholt og på Grivi-Rotebergmoen.
Ellers er bare mindre forekomster registrert mellom Sagafoss og
Mannebru.

Vanlige arter er gran, furu, smyle, hårfrytle,

maiblom, skogstjerne og blåbær.
Sm&bregneskog

Har noe bedre vannforsyning og nringstil-

(B3).

gang enn foregående type.

Langs elva er kun et par mindre loka-

liteter registrert ved Oterholt.
Lagurt-skog

Finnes i områder med relativt god nærings-

(C2).

status, f.eks. terrasseskraninger
jevnt næringssig.

eller langs elver/bekker med

Tresettingen er av blandingsskog og vanlige

treslag er gran, bjørk og gråor.

Hassel og rogn er karakteris-

tiske i busksjiktet, mens jordbær, teiebær, legeveronika,
skogfiol, blåveis, fingerstarr og hengeaks er vanlige i feltsjiktet.
Lågurt-skogen er vanlig i et smalt belte langs elva fra
Seljordsvatn og ned til Forberg.

Typen er også vanlig i elve-

skråningene mellom Oterholt og Mannebru, likeledes i ytterkantene av Oterholtmogane og Grivi-Rotebergmoen.
Rik

hagemarkskog

(C3).

Kulturp&virket l&gurtskog.

ofte p% hoystamma lauvtre som bjrk,

osp og lnn,

planter som firkantperikum og tveskjeggveronika.
sjelden helt ned til Belva.
til Seljordsvatn,

Kjennetegnes
og kulturSkogtypen er

Finnes p& nordsiden av utlpet

i tilknytning til beiter.

Ellers funnet på

begge sider av elva rett vest for Mannebru.
Hogstaudeskog

(C4).

Vegetasjonstypen vokser i skrånende terreng

med middels sigevannspåvirkning.

Feltsjiktet er urterikt med

-
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frodig hgstaudevegetasjon
kvitbladtistel

-

av tyrihjelm, mjdurt,

og skogsvinerot.

Mellom Oterholt og Mannebru

finnes flere større utforminger

i sig og svakt utformede ravinedaler.
strekke seg fra omkringliggende

Hgstaudeskogen

kun to små lokaliteter

Ellers er

kjent ved Sandabru.

Vokser p& torr naringsrik

(E1).

kan

åkrer og ned til elva, selv

om typen vanligst vokser mot bunnen av elvedalen.

Alm-Zindeskog

enghumleblom,

jord, ofte i

"sørberg" hvor det er gode forhold mhp. lys og varme.
vegetasjonstype
nordst

langs Belva.

To litt strre

Sjelden

lokaliteter,

for Sandabru, best&r av et tresjikt av hoye trer av

ask, gråor og hassel, og et feltsjikt med bl.a. trollbr,
telg, skogfiol, kvitbergknapp,
stankstorkenebb.
elveskråningen

svarterteknapp

og store mengder

En mindre forekomst ligger på østsida i

nord for Folkestad

Gr&or-eggeskog

orm-

Vanlig

(E3).

p

bru.
naringsrikt

jordsmonn med rik

tilgang på vann, oftest langs elver, bekker og vatn.
oftest gråor-dominans
tre- og busksjiktet,

i tresjiktet.

Har

Noe hegg vokser også i

mens strutseving og enghumleblom

er vanlige

arter i feltsjiktet.
Fra Seljordsvatn

og ned til Forberg vokser gråor-heggeskogen

kun sparsomt på små lokaliteter

langs elvebredden.

Videre ned

til Oterholt opptrer typen langs et smalt belte mellom elva og
de omkringliggende

jordene.

Mellom Oterholt og Mannebru

strekker skogtypen seg enkelte plasser som et smalt belte langs
elva, eller den vokser langs bekkedrag og ravinedaler.
Grivi-Rotebergmoen

På

og videre nedover vokser skogen på flate

fluviale avsetninger

som i flomperioder

kan stå under vann.

Langs et belte på sørsiden av elvas nederste løp, fra Teksten
Camping og ut til utløpet

(ca. 1,5 km) vokser en nesten sammen-

hengende, godt utviklet, gråor-heggeskog.

-

Skinnrgtesumpskog

(G2).
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Fattig jordvannsinfluert

med furu som dominerende treslag.
ved Belva,

sumpskog

Ingen kjente forekomster

men på Herremo er vegetasjonen observert i noen

få forsenkninger.
Skogrorkveinsumpskog

Forekommer i dr&g med oksygenrikt

(G4).

sig, og langs elver og bekker.

Både gran og lauvtrær (gråor)

opptrer i tresjiktet, urter og starr i feltsjiktet og næringskrevende moser i bunnsjiktet.

I feltsjiktet vokser bl.a.

mjødurt, myrhatt, fredlaus, gråstarr og slåttestarr, og i
bunnsjiktet bl.a. spriketorvmose.
Er i elvas øvre del registrert langs en liten bekk, like
nedenfor Herrefoss og under alm-lindeskogen ved Sandabru.
På strekningen mellom Grivi-Rotebergmoen og Mannebru forekommer
flere større utforminger langs tillopsbekker og i forsenkninger
i terrenget over fluviale avsetninger.
Svartoskumpskog

(G6).

Rik sumpskog liggende i forsenkninger

med høyt grunnvann, eller langs elver og bekker hvor næringstilførsel er god og vannstand er stagnerende eller fluktuerende.
Tresjiktet ofte dominert av svartor, men også alm, ask, gran
og bjørk ble funnet i vegetasjonstypen på hver side av Sandabru.
I feltsjiktet var vanlige arter bl.a. fredløs og myrhatt, og i
bunnsjiktet ble det bl.a. funnet vårmose og palmemose.

En

mindre forekomst ble også registrert ved Mannebru, ellers er
typen sjelden langs Belva.
Gr&or-trolheggsumskog

(G7).

Meget neringsrik sumpskog.

Kun to små lokaliteter i Årnesbukta og en ved Mannebru representerer denne typen langs Belva.
Myr.

Funnet helt vest ved Herretjnn.

både fattigmyr

Her ble det registrert

(H2), mellommyr (H3) og rikmyr

(H4), sistnevnte

type på nordsiden av tjernet, dvs. lengst vekk fra elva.

-

deenger

utgtt

skogsamfunn

fa
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p@ kalkfattzig

mark

(R3).

Typen er lokalisert på nordsiden av utløpet til Seljordsvatnet,
og ute på Årnestangen.
rd-

Vanlige arter er slvbunke,

engkvein,

og kvitklover.

deenger

utgdtt

fra

skogsamfunn

p

kalkrik

mark

(R4A).

Er kun

funnet en plass langs elva, like nord for Sandabru.
Fukteng

Bare funnet på nordsiden ved utløpet av Seljords-

(S1).

vatn, og mellom Herretjonn og Belva.
Rikfukteng

(S2).

Har høyere næringsstatus enn Sl og dermed

frodigere og større

artsdiversitet.

En liten forekomst er

registrert like nedenfor Herrefoss, ellers finnes store arealer
av typen på vest- og nordsiden av Årnesbukta.

Ved Økt fuktighet

går rikfuktenga over i rikstarrsump, som på nord- og sørsiden
av Arnesbukta.
På grunn av forlandingsprosesser og minsket beiting er fuktengene i ferd med å vokse igjen med gran, furu, bjørk, gråor,
svartvier, gråvier og trollhegg.
er bl&topp, slke,

Vanlige arter i feltsjiktet

engkvein, trsiv,

i bunnsjiktet dominerer bjørnemose.

mjdurt

og vendelrot, og

Arealene innenfor fukt-

engene på deltaflaten er i dag enten oppdyrket eller beplantet
med gran og furu.
Rikstarrsump

{W2).

Opptrer i relativt vindbeskytta bukter

og viker, som i perioder kan være tørrlagt.

Vegetasjonstypen

inneholder næringskrevende starrarter, siv og urter i feltsjiktet.

Mosedekke kan variere i bunnsjiktet.

Vanlige arter

er elvesnelle, nordlandstarr, flaskestarr og kattehale.
Rikstarrsump er kun registrert i Arnesbukta.

En meget bred og

velutviklet starrsump finnes på sørsiden av bukta, mens rikstarrsumpen på nordsida er noe smalere.

Dessuten er et gammelt

elveløp, som strekker seg ca. 600 m innover på deltaflaten,
i dag rikstarrsump.
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Flytebladsamfunn.

-

Som ytterste suksesjonstrinn i en forland-

ingsserie kan det utenfor starrsumpene vokse flytebladsamfunn.
Slike samfunn kan også vokse i starrsumpene eller helt inn
til strandkanten.
flytebladsamfunn

Kun få bearbeidede analyser er gjort på
i Arnesbukta.

"Klovasshår-tusenblad-samfunn". Finnes spredt fra Gvarvbrua
og ned til utløpet. Kan danne store flater på enkelte gunstige
plasser.
"Nelle sivaks-samfunn".

En bukt innerst i det nordvestre hjørnet

av Arnesbukta er det eneste kjente voksested for dette samfunnet langs elva.

G

A RN

Gvrv

o

utl<pet

av :teiva.

A R V

ES

BU

KT

A

-

"Syblad-tjonngas-samfunn".
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Ute p& Arnestangen forekommer

dette samfunnet i strandsonen langs elva.
"Brasmegras-botnegras-samfunn".

På bunnen i den nordvestre

del av Arnesbukta, som er relativt grunn, ca. 1 m, vokser
brasmegras, botnegras og tjnngras.
"ikbronsle-samfunn"

(Z1a).

I vestenden av Arnesbukta

en driftvoll langs strandkanten.

finnes

Samfunnet er ikke undersøkt

nærmere, men flikbrønsle og andre nitrofile, ettårige arter,
er funnet der.
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4. ORNITOLOGI
4.1. Selordsvatnet

- srstenden

Den grunne bukten ved srstenden
Belva

av Seljordsvatnet, der

begynner, har lenge vært kjent som en årviss overvintrings-

plass for sangsvaner.

NOF-B

lokallag har gjennom flere år

fått meldinger fra lokalbefolkningen om ubestemte antall sangsvaner gjennom vinteren.

Likevel er materialet fra lokali-

teten lite tilfredsstillende.

Hosten 198l startet B

lokallag

et "Prosjekt overvintrende vannfugl i Midt-Telemark", hvor
bl.a. dette området inngår.

Bare fra vinteren 1981/82 fore-

ligger det derfor såpass mye materiale at konklusjoner kan
antydes.
Fra vinteren 1980/81 foreligger det observasjoner fra 2 dager,
23/1-81 med 11 sangsvaner og 15/3-81 med 7 sangsvaner.

Muntlige

meldinger stadfester imidlertid at et ubestemt antall sangsvaner
regelmessig ble observert gjennom det meste av vinteren.
Fra vinteren 1981/82 foreligger det 12 observasjonsdager i
tidsrommet nov. - mars.

Sangsvaner ble registrert i tidsrommet

primo des. - medio febr., med maks. antall på 27 indv. 14/2-82.
Observasjoner tyder på at det foregår en viss pendling mellom
dette omr@det og Sagahilen/Midtbhlen

lenger ned i Belva

og

Seljordsvatnet-nordvestenden like ved Seljord sentrum.
Området har til en viss grad også betydning for overvintrende
ender, fordelt

p

flgende

arter: stokkand, kvinand og laksand.

Stokkand har maks. antall på 45 indv. 13/12-81, mens kvinand
og laksand bare registreres i små antall.
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Konklusjon:

Området er årviss overvintringsplass for sang-

svaner, trolig i tidsrommet des. - febr.
maks. antall 27 indv.

Vinteren 1981/82 var

Området har også en viss betydning for

overvintrende stokkender, med maks. antall vinteren 1981/82
på 45 indv.

4.2. Kar estodt'nnana,

vreb

Området består av 3 små tjønner, beliggende med dyrka mark på
tre kanter og mot Bøelva på den fjerde.
Det som gjør denne lokaliteten interessant, er dens biotopkarakter.

Tilsig fra nærliggende dyrka mark har bidratt til en

klar eutrofiering av tjpnnene.
sjelden i Midt-Telemark.

En slik naturtype er svært

Materialet fra området er imidlertid

svært sparsomt, idet observasjoner bare foreligger fra tilfeldige besøk de 2-3 siste årene.

Dette materialet gir ikke

grunnlag for å trekke særlig sikre konklusjoner verken i den
ene eller den andre retningen.

Vi antar likevel at området har

betydning for enkelte arter med helt spesielle biotop-krav,
f.eks. riksefugler, sumphøner og sangere.

Observert vannrikse

mot slutten av hekkesesongen i 1979 synes å kunne forsterke
antagelsen.

I tillegg er det sannsynlig at området har en viss

betydning for gressender på høsttrekket i sept. (f.eks. 20 indv.
23/9-82).

Flere observasjonsdager er imidlertid sterkt

nskelig.
Konklusjon:

Områdets karakter av eutrofiert sumpmark og

beliggenhet gjr

at vi tror omr&det kan ha betydning for

hekkende arter med helt spesielle biotop-krav.

Området har

trolig også en viss betydning for gressender på høsttrekket i
september.

Denne naturtypen er svært sjelden i Midt-Telemark.

-
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4.3. Sa ahlen/Midtbhlen
Omrdet

best&r av 2 utvidelser

med stryk.

(hdler) i Belva,

Observasjonsmaterialet

godt de siste 3 år.

forbundet

fra dette området er svært

Lokaliteten er i en meget interessant

utvikling når det gjelder overvintrende sangsvaner.
ingen tradisjonell overvintringsplass

Den er

for sangsvaner, men i

løpet av de siste 4 årene har området utviklet seg til å bli
meget betydningsfull.
I flge

lokale kilder ble de frste

sangsvanene observert

vinteren 1978/79 og BØ lokallag har 3 indv. 16/2-79 som første
bokførte registrering i arkivet.

Vinteren 1979/80 ble 6-9 indv.

regelmessig observert i tidsrommet 11/l-20/3-80.

Trolig hadde

sangsvanene oppholdt seg i området en god stund før første
observasjonsdag

ll/l.

Vinteren 1980/8l ble sangsvaner regel-

messig registrert i tidsrommet 26/11-80 - 25/3-81.

I

perioden

16/2-20/3 ble minimum 20 indv. observert, med maks.tall på
31 indv. 10/3-81.

Vinteren 1981/82 ble sangsvaner registrert

i tidsrommet 12/11-81 - 22/3-82.

I perioden 7/12-5/2 ble

minimum 29 indv. observert, med maks.tall på 39 indv. 7/12.
Gjennom det meste av vinteren registreres sangsvanene i
Midtbhlen,

den nederste hlen

av de to.

Forst under lang-

varige kuldeperioder, hvor isen legger seg i Midtbhdlen,
trekker fuglene opp i Sagahølen som er åpen lenger.
Det foregår trolig en viss pendling av sangsvaner til området
ved Seljordsvatnet

- srstenden.

Området har også betydning som overvintringsplass
Stokkand - maks. ant. 34 indv. 11/1-80.
38 indv. 20/3-80.

for ender.

Toppand - maks. ant.

Kvinand - maks. ant. 13 indv. 7/2-80.

Laksand - maks. ant. 6 indv. 6/2-82.
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Fra trekkperiodene vår og høst er materialet tynt.
har trolig liten betydning.

Hsttrekket

har tydeligvis ganske

stor betydning for gressender, særlig stokkender.
1982 foreligger 2 observasjonsdager:
26/9, begge stokkand.

Vårtrekket
Fra høsten

85 indv. 22/9 og 120 indv.

Betydningen på hØsttrekket for gress-

ender ser ut til å være svært avhengig av forholdsvis lav
vannfbring i elva.
Sagahølen er årviss hekkeplass for fossekall og vintererle.
Konklusjon:

Omrdet

har de 4 siste &r vert &rviss overvintrings-

plass for sangsvaner.

De 3 siste årene har antallet Økt kraftig.

Området har en viss betydning for overvintrende stokkand,
toppand, kvinand og laksand.

Området har forholdsvis stor

betydning for stokkender på høsttrekket.

Årviss hekkeplass for

fossekall og vintererle.

4.4. Evu,

Nesherad

Området er foreslått vernet i "Utkast til verneplan for våtmarksområder

i Telemark Fylke, tillegg 1980".

Selve omr5det er en kroksj,
som i dag er avstengt.
deles i flomperioder.

en tidligere elvesving i Belva

En viss gjennomstrømning

skjer frem-

Området er svært eutroft og er et

spesielt voksested for næringskrevende

sumpvegetasjon.

Slike

næringsrike sumpområder er svært sjeldne i Midt-Telemark.
Fuglelivet er ikke særlig godt undersøkt eller dokumentert.
Vi vet at det har stor betydning for gressender på høsttrekket
i perioden aug. - okt.

Særlig i sept. observeres store tall,

og regelmessig kan opptil 2-300 ender ha tilhold i området.
Nøyaktige tall er svært vanskelig å få pga. den tilgrodde vannflaten.

Vesentlig er det stokkender som blir registrert, men

også krikkand, brunnakke og kvinand i mindre antall observeres.
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Området ser ut til å fungere som et viktig næringsområde for
endene tidlig p& hsten,
få km lenger sør.
undersøkt.

fr

de samler seg i Arnesbukta noen

Betydningen for hekkende arter er lite

Ut fra områdets karakter er det trolig at lokali-

teten kan ha betydning for arter med helt spesielle biotopkrav, f.eks. riksefugler og sumphoner.
sivhøne i hekkesesongen
Konklusjon:

Observasjon av en juv.

forsterker denne antagelsen.

Området er foreslått vernet i "Utkast til verneplan

for våtmarksområder

i Telemark Fylke, tillegg 1980", og det

representerer en svært sjelden naturtype i Midt-Telemark.
Området har stor betydning for gressender på høsttrekket.
Området antas å kunne ha betydning for enkelte arter med helt
spesielle biotopkrav.

4.5. Gvarvbrua, Belva
Området er elvestrekningen

i Belva

fra Gvarvbrua og ca. 1 km

nedover elva.
Betydningen er ikke særlig godt dokumentert og skriver seg fra
de 2 siste vintrene.

Området har vintrene 1980/81 og 1981/82

i en forholdsvis kort periode medio - ultimo mars hatt ganske
stor betydning for kanadagjess og sangsvaner.

Folgende maks.

antall er registrert: kanadagås 40 indv. og sangsvane 28 indv.
I tillegg observeres stokkand, kvinand og laksand i mindre
antall.
Konklusjon:

Området har forholdsvis stor betydning for

kanadagås og sangsvane i en kort periode siste halvdel av mars.

-
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4.6. Arnesbukta, Nors'
Omr&det er blant de hoyest prioriterte i "Utkast til verneplan
for våtmarksområder i Telemark Fylke, 1979".

Verneverdien er

svært godt dokumentert i perioden 1972-82.
Totalt er 154 arter observert (se vedlagt artsliste).

75 av

disse artene faller inn under kategorien våtmarksarter.

Hekking.

Antall hekkende arter innenfor området er ca. 60

(etter B-C-D-koder i Atlas).
fremheves:
(l par).

Folgende hekkeobservasjoner kan

Knoppsvane etablerte seg som hekkefugl i 1982
Hekkeforsket

i 1981 ble mislykket.

Dette er det

første og eneste paret av arten som hekker i Midt-Telemark.
Storspove hekker med 2-3 par årlig.

Årnesbukta er eneste

årvisse hekkeplass for arten i Telemark.
1980.

Toppdykker hekket i

Første og hittil eneste hekkefunn i Telemark.

etablerte seg med en koloni på 10 par i 1981.
20 par i 1982.
Telemark.

Hettemåke

Tallet Økte til

Eneste kjente hekkeplass for arten i Midt-

Enkeltbekkasin hekker med min. 5 par årlig.

Vannrikse og sivsanger ble observert hevdende territorium i 1982.
Host-trekket.

Omr&det har meget stor betydning for ender i

tidsrommet sept. - medio des.

Følgende maks. ant. foreligger:

stokkand 500 indv., brunnakke 35 indv., krikkand 14 indv.,
stjertand 29 indv., taffeland 9 indv., toppand 250 indv.,
bergand 18 indv., svartand 8 indv., kvinand 200 indv., laksand
19 indv.

På normalt gode dager i november kan rundt 500 indv.

ender observeres, enkelte ganger opp mot 7-800 indv.

Isen

legger seg normalt mot midten av des. og presser fuglene ut
av området.
Området har fra og med høsten 1978 vært et svært viktig område
for kanadagås.

Fram til høsten 1978 foreligger bare få obser-

vasjoner, men fra og med denne hsten

har antallet kt

kraftig,

fra maks. ant. 52 indv. i 1978 til maks. ant. 150 indv. i 1980.
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Høsten 1981 var maks. ant. 120 indv.

Tallet på 150 indv. i

1980 representerte trolig hele vinterbestanden av kanadagås i
Telemark.

Ankomstdato på høsten har blitt tidligere flere år

på rad, men ser nå ut til & ha stabilisert seg på ca. 23-25/10.
Vanligvis holder de seg med Økende antall i området helt fram
til isen legger seg medio des.
Arnesbukta er det viktigste enkeltområde for sangsvaner på
høsten i Telemark.

Lokaliteten er kjent som rasteplass for

sangsvaner i hvert fall siden begynnelsen av 1950-årene.
Årlig siden er den blitt registrert i antall opp mot 90-100 indv.
Maks. antall er 125 indv. hsten

198l.

De forste sangsvanene

ankommer normalt til området medio okt.
månedene Øker antallet.

Først mot slutten av

De holder seg i stort antall i området

helt til isen legger seg mot medio des.

Overvintring.

Områdets betydning for overvintrende vannfugl

varierer i stor grad med vinterens karakter.

Strenge vintre

fører til at det meste av området blir islagt og dermed omtrent
tomt for fugl.

I milde vintre er hele elvestrekningen åpen og

bare deler av bukta islagt.
betydelig antall vannfugler.
flgende
and

I slike milde vintre overvintrer et
Siste milde vinter i 1973/74 ble

maks. antall notert: 7l sangsvane

19/1-74, 54 toppand

Vt&trekket.

8/2-74, 3l stokk-

20/1-74, 90 kvinand 20/1-74.

Omr&det har meget stor betydning for ender p$

vårtrekket i tidsrommet primo/medio april - ultimo mai.
Flgende

maks. antall foreligger:

stokkand 300 indv., brun-

nakke 40 indv., krikkand 115 indv., toppand 130 indv., kvinand
215 indv.
På normalt gode dager registreres rundt 400 ender i området
mot slutten av april/begynnelsen

av mai.

-
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Konklusjon:

Årnesbukta er et av de høyest prioriterte våt-

marksområder

i Telemark i "Utkast til verneplan for våtmarks-

områder i Telemark Fylke, 1979".
dokumentert.

Verneverdien er særs godt

Området har meget stor betydning for sangsvaner,

kanadagjess og ender om høsten, og for ender på vårtrekket.
Områdets betydning for overvintrende vannfugl varierer med
vinterens karakter.

Milde vintre medfører stor betydning.

Området er hekkeplass for enkelte meget sparsomt utbredte/
sjeldne arter i fylkessammenheng.

4.7. Liste over fu learter som er

åvist i Årnesbukta

r. 30/6 1981
Denne listen omfatter alle fugleartene som er blitt observert
i Årnesbukta opp gjennom årene fram til 30/6 1981.

Alle

observasjoner som krever godkjenning av sjeldenhetskomiteen,
er blitt behandlet av LRSK - Telemark.
rapport fra Norsk Navnekomite

Navnelisten følger

for Fugl (NNKF) ajourført pr.

31/12 1980 (Voous' systematikk).
SMLOM

Gavia

STORLOM

Gavia

TOrPDYKK ER

HOR DY KKER

Podiceps
Podiceps

stellata
arctica
cristatus
auritus

STORS!",\RV

Pha]acrocorax

GRAF RE

Ardea

cinerea

KOFPSVANE

Cygnus

olor

SAKGSVA!IC:

Cygnus

SEDGAS

Anser

fa bil is

Anser

brachyrhynchus

KORTIIEBPGÅS

TU: DRAGAS

GRÅGÅS

SG As
KAHADAGÅS
HVITKING

AS

RIGGAS

GRAVAirD

carbo

cygnus

Anser albifrons
elbifrons
Anser enser
nser
caerulescens
Brante
canadensis
Branta

leucopsis

Rranta
Tadora

bernicla
tadorna

BRUE AKKE

Anas penelope

Sl! ADDERAND

Anas

Y.RI KKAr.D

Ana's crecca

STOKYAND

Anas platyrhychos
Anas acuta

STJ ERT AND

strepera

KNEKKAND

Anas querquedula

SKJ EA!!D

TAFFELAND

Anas clypeeta
Aythya ferina

TOPPAIND

Ay thya

ful iule

BERGAND

Aythye

arila

!.R.FUGL

Son2teria

rollissima
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HAVF.1,1,E

C7 an1la

SVARTAND

J.lc1anittn
nigra
.elnitta
fusca

SJ&ORRE

hyemalis

KVfNAJID .

ucephala

SILAJID

serrator
!1ergus merganser
Circus
cyaneus
Accipitcr gentilis
Accipiter nisue
Buteo buteo
Buteo lagapus
Pandion haliaetus
Falco ,tinnunculus.
Falco colurnbarius
Rallus aquaticus
Gallinula chloropns
Fu.lice
atra

clangula

ergus

LA.KSAJiD

NYRHAUK
lici::SE!iAUK
ShJRVEHAUK

J.1JSVÅK

FJELi.VÅK
FI SKERN
T RNF ALK

DVERGFALK
V AlfllRJKSE
SIVHOKE

SOTHNE
TJELD

Grus c;rus
Haemat.opus

DVERGLO

Charadrius dubius

SAJIDLO

Charedrius

HEILO

LIYRS11IPE

Pluvialis apricarie
Pluvialis squaterola
Vanel lus venellue
Calidris
minuta
Calidris
tewminckii
Calidris m?ritima
Calidris al.pina

IiRUSHAt:E

Philomachus

Thl<ELTEE!{]{ASIN

G.allinego

OOBBEI,TBEKY.ASIH

S'..1ÅSPOVE

Gallinago media
Scolopax rusticola
Linosa linosa/lepponica
1'!•meni
us phaeopus

TRA!"iE

TUNDRALO
VIPE
DVERGSNIPE
TEl,1HIICKSlHPE

FJFHF.PLYTT

RUGDE
SVARTHALE-/LAPPSPOV

E

STORSPOVE

t!umenius

RODSTILK

Trina

GLUTTSJIIPE

Tringa

SY.OGSIIIPE

'Trina

GRIST

ILK

STRANDStil PE

SV

ESN

IP E

ostreelgus
hiaticula

pu£11?..X
gallingo

arqueta
totanus
nebuJa:ria

ochropus
Trinca glareola
Actitis hypoleucos
Phalaropus fulicarius

HE'l'Ti-J.W<E

Larus

FI SKFAKE

La.ruscanus

SILDEIKE

Larus

fuscus

GR.AKE

Larus
Larus

argentatus
marinus

SVARTBAK

ridibundus

LtAKRELLT ERNE

Sterna hiru.ndo

RDIEBBT ERNE
SKOGDUE

Sterna
paradisaea
Colurnba oenes

RIJ!GDUE

Colwnba

TYRKIBOUE

Streptopeliadecaocto

GJK

Cuculus

KATTUGLE

Strix

HORNUGLF.

Ado

otus

JORDUGLE

Ania

flammeus

palwnbus
canorue
aluco
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VE!DEHALS

Apus apus
Jynx torquilla

GR6:5! SP'TT

ficus

SVA.ltT SPI-..'TT

Dryocopus

FLAGGSPE.'TT

Dendrocopus

DVEHGSPET'i'

TARNSEILER

viriåis
martius

major

SAU:GLERKE

Dendrocopus
rainor
Alnuda arvensis

SANDSVALE

Riparia

riparia

LÅVESVAL3

Hi rundo
Delichon

rustic a
urbica

TAKSVALE

Antt.us
Anthus

trivial1s
pratensis

TREPIPLER.KE
HEIPI.PLFJUCE
SÅERLE -

ifotacilla

flava

VIllTIBERLE

iotacilla

cirera

LIN ERLE

Uotaci Ila

FOSSEKALL

Cinclus

GJ EP.1JESL1ETT

Troglodytes

JERJlSPURV

al ba

cinclus

BLÅSTRUPE

Proelle
Erithacus
Luscinia

RO!'>STJERT

Phoenicuru

B11SKSY.V
I:."l'T

Saxicole

RODSTRUPE

thunbergi.

troglodytes
noiuleris
rubecula

tvecica
phocnicurus
rubetra

TOR SANGER

Oenan the oennthe
n:erul a
Turdus pilari
s
Turdus rhilo;;elos
Turd us i 1 i e.cus
J..crocephal us schoenobacnus
iiproleis
icterina
Syl via curruca
Sylvia
comunis

HAGESAl!GER

Sy]via

borin

YUNK

Sylvia

atricapilla

GRAUSAJIGER

PhylloGCOpUS

LV SANGER

Phylloscopus

STEINSVTT
SVAHTTROST

GRÅ'l'ROST
k1TROST
Rl>DVlt!G 3'I'ROST
SIVSA!!GER

GULSANGER

tiOI.LIB

Turdus

FUGLEKONGE

Regu1us

GR#FLUES: APPER

1.:uscir.2pa

SVARTHVIT FLUESNAPPER

Ficedula

STJ ERTll:.:IS

Aegithalos

LVMEIS
GRAil'MEIS

TOPPMEIS
SV.ARTHEIS
BLAMEIS
KJ O'i'Tl!.EIS
SPETTMEIS
TREKRYP.SR

TORHSKATE
VARSL?:R

JiO'J.'TESKRIKE
SKJÆRE

KAIE
Y.Ofil.lKRÅKE

KRÅKE
RAVN

collybita
trochi lus

reE,Ulus
stri

ata

hypoleuca

caudatus
palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Perus ater
Parue caernleus
Perus rr.ajor
Sitta
curopaea
Certhi a familiari
s
J,anius
coll urio
Lanius
excubitor
Garrvlus
glendarius
Pica pica
Corvus nonerlula
Corvus frugilegue
Corvus corone
cornix
Corvus corax
Farus
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S'TÆR

Sturnus

GRkSURV

Passer

PILFIJIK

TPes-er montemus

f.OKFffK

Frinilla

BJORKEF INK
GRONNSISIK

Fringilla ontifringilla
Carduelis
chloris
Carduelis
spinus

TORliIRISK

Carduelis

GRNNFINK

vlgaris
domesticus
coelebs

cannabina
Carduelis
flavirostris
Carduelis
fla1ea
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula

BERGIRISK
GR.lSISll

ROSENFINK
DOMPAP

Calcariue lapponicus
Plectrophena.x
nivalis
Eneriza citrinella
Imberiza schoeniclus

LAPPSPURV

SNOSPURV

GULSPURV
SIVSPURV

TOTALT:

4.8. Overvintrende
NOF-B

lokallag

Belva".

fossekall

driver et "Prosjekt

overvintrende

Det går kort ut på å undersøke

ble startet opp høsten
dekker vinteren

på 32 km viste et total-antall
v. Tjonntveit

På strekningen

Prosjektet
foreløpig

bare

over hele elvestrekningen
Langs strekningen

til Norsjø var tettheten

25 indv. på hele strekningen

i

på ca. 110 indv. i des./jan.

mye i området.

i Øvrebø

ningen hengebrua

for fossekall.

Tellinger

fossekall

hvilken betydning

1981, slik at materialet

1981/82.

varierte

art.

i Belva

elva har som overvintringsområde

Tettheten

155 arter
1 usikker

på 20 km.

til Seljordsvatnet

hengebrua

lav, med ca.

Derimot viste strek-

en overraskende

som er ca. 10 km ble det registrert

høy tetthet.
ca. 85 indv.

-

Konklusj0on:
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Registreringer har vist at Belva

stor betydning for overvintrende fossekall.

har en forholdsvis
De øverste 10 km

av elva hadde en overraskende høy tetthet av fossekall.

4.9. Antall hekkende arter i området
Antall hekkende arter i området er tatt fra Atlas-skjemaene
i rutene K 8 (ML 99) og L 8 (NL 09).
godt som innenfor disse 2 rutene.

Hele Belva

ligger så

Jeg velger å ikke spesifisere

B, C og D-koder for hver enkelt art.

Totalt inneholder listen

101 arter.
Toppdykker
Knoppsvane
Stokkand
Krikkand
Kvinand
Siland
Laksand
Fiskern
Vepsevk
Hnsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Lirype
Jerpe
Orrfugl
Storfugl
Vannrikse
Sivhone
Sothone
Dverglo
Vipe
Rdstilk
Skogsnipe
Strandsnipe
Storspove
Rugde
Enkeltbekkasin
Hettemåke
Fiskemåke
Ringdue
Skogdue
Bydue
Gjok
Hornugle

Perleugle
Kattugle
Nattravn
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett
Flaggspett
Hvitryggspett
Dvergspett
Svartspett
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Tornskate
Stær
Ntteskrike
Krake
Fossekall
Jernspurv
Sivsanger
Gul sanger
Hagesanger
Munk
Tornsanger
Moller
Gransanger
Bksanger
Fuglekonge
Grå fluesnapper

Hage fluesnapper
Buskskvett
Steinskvett
Rdstrupe
Gråtrost
Svarttrost
Rdvingetrost
Måltrost
Stjertmeis
Lvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjttmeis
Spettmeis
Trekryper
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjorkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Bergirisk
Tornirisk
Rosenfink
Grankorsnebb
Dompap
Gulspurv
Sivspurv
Totalt 101 arter
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4.10. Faunistisk interessante arter
Her tar jeg bare med interessante hekkefunn.
sjoner av spesielle/sjeldne

Trekk-observa-

arter ser jeg bort fra, men

en

del leses ut av den vedlagte artslisten.
Toppdykker:

Ett hekkefunn i Årnesbukta 1980.

Dette er hittil

eneste hekkefunn av arten i Telemark.
Knoppsvane:

Ett hekkefunn i Arnesbukta 1982 (mislykket forsøk

i 1981).

Første og hittil eneste hekkende par av arten

i Midt-Telemark.

Ellers hekker flere par i Borsesj

ved Skien og langs Kragerø-kysten.
Vannikse:

2 funn foreligger fra Bovassdraget i hekketiden.

1 indv. hevdet territorium i Årnesbukta 1982 og 1 indv.
mot slutten av hekkesesongen 1979 i Harpestodtjnnan,
Øvrebø.

Dessuten ble 1 indv. observert i Årnesbukta

24/10-73.

Status for arten i Telemark er uklar.

Utbredelsen er like>l

utvilsomt meget begrenset og

knyttet til spesielle biotoper av eutrof karakter.
Dverglo:

Ett hekkefunn i Belva

ved Tjonntveit i vreb

Orn arten hekker årvisst i Bvassdraget

1981.

er usikkert.

Dverglo har en uregelmessig og begrenset utbredelse i
Telemark og bare et fåtallig hekkefunn foreligger.
Storspove:

Arten har gått kraftig tilbake i Telemark de seinere
I dag representerer Årnesbukta, med sine 2-3

årene.

årlig hekkende par, eneste kjente hekkelokalitet i
Telemark.
Hettemåke:
1981.

En koloni på 10 par etablerte seg i Årnesbukta
Den Økte til 20 par i 1982.

Årnesbukta er eneste

kjente hekkeplass for arten i Midt-Telemark.
Vintererle:

Frste

hekkefunn i Bovassdraget ble gj0rt i 1975.

Arten har siden ekspandert til det meste av Belva

og

dessuten gått opp i sideelver som Gjuvsåa og HrteelvaÅseelva.

Utenom dette vassdraget foreligger hekkefunn

fra Skien/Porsgrunn, Ulefoss
(l funn).

Bovassdraget utgjr

hekkebestanden

i Telemark.

(1 funn) og Bråfjorden
trolig tyngdepunktet for
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5. UTBYGGINGSPLANER
B

kommune har planer om utbygging av to kraftverk

i Belva

mellom Seljord og Norsjø.
l. Herrefoss

kraftverk

2. Bfossane

kraftverk

Alternativer:

Sagafoss - Mannebru
Oterholtfoss

- Mannebru

Småkraftverk:
Herrefoss
Kraftverk,

og Sagafoss

Oterholtfoss

skal kjøres parallelt med Sundsbarm

dvs. om vinteren, mens Oterholt

skal kjøres hele

året.
Belvas

nedbrfelt

drag vannmerke

ned til utlopet av Seljordsvatn,

(VM)

er 845 km2.

Gjennom Sundsbarmreguleringa

er 49,5% regulert, mens 50,5% er uregulert.
avlpet

ved Haga-

Det totale års-

ved VM Hagadrag er 762 mill. m'.

BØ kommune har i dag konsesjon
0,5 m og reguleringen

for å regulere Seljordsvatn med

skjer ved hjelp av en mindre dam med

klappeluke

i utlpet

av vannet.

Herrefoss,

ca. 2 km nedenfor Seljordsvatn,

nærmere med henblikk på kraftproduksjon.

skal undersøkes
Her er fallet 13 m

dersom elva blir demt opp til nivået nedenfor klappeluka ved
Seljordsvatn.
Den største utbyggingen
elveløpet ved Sagafoss

av BØfossane

strrelsesorden

demme opp

(ca. 15 km fra utløpet av Seljordsvatn)

og utnytte fallet ned til Mannebru.
høyde på 74,4 m.

går ut p&

Dette gir en brutto fall-

Inntaksdammen vil føre til en oppdemming av
l,5-2,0 m.

Det blir undersokt om tillps-

tunnelen kan legges slik at den krysser Bøelva oppstrøms
Oterholtbrua

og nedenfor Folkestad bru.
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Det andre utbyggingsalternativet
avløp ved Mannebru.
naturlige vannstand

har inntak ved Oterholt og

Med oppdemming til kote 87,1, som er den
i

Midtbhlen,

blir brutto fallhøyde

63,6 m.
BØ Kraftverk

har i dag en kraftstasjon

bruker 4,5 m/sek.

i Oterholtfoss,

og har et fall p& 27 m.

som

Kraftstasjonen

er

i dårlig forfatning og BØ Kraftverk har planer om å ruste opp
kraftverket.
Alt etter måten Seljordsvatnet
Sagafoss-Mannebru
minstevannforing

blir tapetpa,

en årsproduksjon
5 m/sek

på ca. 90-94 mill. kWh med

og turbinslukeevne

UtbyggingenOterholt-Mannebru
I dag produserer BØ Kraftverk

gir utbyggingen
30 m?/sek.

gir på samme måte ca. 76-80 kWh.
årlig ca. 5 mill. kWh ved Oter-

holt kraftverk.
BØ kommune vil basere utbyggingen
VM Hagadrag p& 5 m?/sek.

på en minstevannføring

ved

Under v&rflommer, eventuelt host-

flommer og når Sundsbarm Kraftverk går, så blir vannføringen
vesentlig

større.
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6. VURDERING
6.1. Geofag
Bødalen inneholder et system av kvartærgeologiske
avspeiler isavsmeltningsforlpet
etter siste istid.

og havets tilbaketrekning

Omr&det rundt Herefoss

områdene i så måte.

former som

er et av nkkel-

Ved sin størrelse og klare utforming gir

området et godt bilde av hvordan isavsrneltningen og den senere
utvikling har foregått i Bødalen.
finnes velutviklede

Langs elva ved Herrefoss

jettegryter og andre plastiske former.

Lokaliteten har stor forskningsverdi, og pedagogisk betyr den
mye for nærliggende undervisningsinstitusjoner

i regionen.

LØvdal ro.fl. (1982) konkluderer med at områdene rundt Herretjnn
har høy naturvitenskapelig

verdi.

En utbygging vil forringe verdien av dette området som naturdokument.

Fossen vil etter planen tørrlegges i perioden

1/10-1/5.

Bygging av kraftstasjon ved elvelpet

jettegryter/plastiske

former.

kan delegge

For det gamle, vestre elveløpet

ved Herrefoss vil utbyggingen fore til at lopet "gror igjen"
og endrer karakter.

Lopet holdes n& reint ved periodevis hoy

vannfiring.
Vannstandshevningen

på 1,5-2 m vil bli merkbar ca. 0,8 km

oppstrøms reguleringsdammen.
av elveavsetninger

Dette vil føre til noe neddemming

og heving av grunnvannsnivå langs elveløpet.

De fluviale prosesser vil endres, bl.a. ved erosjon i terrassekantene langs elva.
Oppdemmingen ovenfor Sagafoss vil bli på 1 m og vil virke på
vannstanden ca. 1,5 km oppstrøms dammen.

Grunnvannet vil stige

tilsvarende og det vil med tiden bli etablert en ny strandlinje.
Risikoen for erosjon vil avhenge av hvordan dammen manøvreres,

-
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men massene langs elva er avgjort av ustabil natur.

Videre

vil inntaksmagasinet virke som en sedimentasjonsfelle.
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---Fig. 12.

Områder med høy naturvitenskapelig verneverdi
ved Herrem::>- verbmoen, sett ut fra et kvartærgeologisk synspunkt. (Etter Lvdal, Rognstad,
Sanda, 1982).

Mellom Herrefoss og inntaksdammen ved Sagafoss samt nedenfor
avløpstunnelen fra Mannebru vil vannføringen, som ble endret
etter Sundsbarmsreguleringen i 1968, bli som i dag. Det er
derfor lite sannsynlig at de planlagte inngrep i Belva vil
påvirke de andre geofaglige lokalitetene som er beskrevet.
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6.2. Botanikk
Granskog, dels av lågurttypen, og gråor-heggeskoger utgjør
de vanligste vegetasjonstypene

langs BØelva.

Gråorskogene er

særlig velutviklet langs de nedre deler av strekningen.

Lenger

opp er det ofte bare en smal brem av gråor mellom elva og den
dyrka marka. Rikere og mer sjeldne vegetasjonstyper på land er
bare påvist rent sporadisk, og aldri slik at de vil kunne
påvirkes av utbyggingen.
Vannvegetasjonen

er ikke undersøkt, bortsett fra strekningen

nedenfor Gvarv.

Her er det gode utforminger av både vann-,

sump- og fuktengsamfunn.
noen konsekvenser

Utbyggingen vil imidlertid neppe få

for denne lokaliteten.

I inntaksdammen vil en på sikt kunne forvente en Økning av
vannplanteproduksjonen,

dvs. "begroing".

6.3. Ornitologi
Totalt er det i Bdalen
Langs Belva
marksfugl.

registrert 10l hekkende fuglearter.

kan det pekes ut 6 lokaliteter av verdi for v&tAv disse er Arnesbukta ved Belvas

i særklasse den mest betydningsfulle.

utlp

i Norsj

Her er det til dags

dato observert over 150 arter, og området er ett av de høyest
prioriterte våtrnarksobjekter i Telemark fylke.

Ornitologisk,

såvel som botanisk, har det stor verdi for undervisning og
forskning.
AV vtmarkslokalitetene

er det imidlertid bare en som berres

direkte av utbyggingsplanene.

Det gjelder Sagahlen-Midtbhlen.

Reguleringen av Sagafoss vil sannsynligvis medføre at denne
elvestrekningen

fryser til på vinteren, og mister sin funksjon

som viktig overvintringsplass

for sangsvaner og ender.
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6.4. Konklusjon
Kvartærgeologisk

har området rundt Herrefoss meget stor faglig

verdi som naturdokument.

Det fungerer som et viktig referanse-

objekt for undervisning og forskning.

Utbygging av Herrefoss

vil forringe områdets kvaliteter.
Reguleringen av Sagafoss kan medføre at et verdifullt overvintringsområde for sangsvaner og ender går tapt.

Arnesbukta og

østenden av Seljordsvatn spiller imidlertid en viktigere rolle
som overvintringslokaliteter.
Forøvrig kan det ikke pekes på geofaglige, botaniske eller
ornitologiske momenter som kommer i direkte konflikt med planene.
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