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FORORD
Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer

ved Universitetet

i Oslo mottok 12.2.1974 melding fra Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen

om at Direktoratet for statskraftverkene

var i gang med planlegging for regulering og utbygging av
vassdrag i Kobbelv- og Hellemo-området.
Etter bestilling fra Statskraftverkene av 10.2.1977 har
Kontaktutvalget
området.

forestått en geofaglig befaring av dette

Denne rapport omhandler forholdene i Kobbelvområdet.

Rapport fra arbeidet i Hellemo-omr&det vil fdlge senere i
denne rapportserie.
Befaringen ble foretatt av undertegnede 6.-8.8.1977 sammen
med lektor, cand.real. Per Moen og 1.-5.8.1978 sammen med
cand.mag. Terje Wold.
Ved behandlingen av området er benyttet NGO's kart og det
vises til disse ved omtalen.

Statskraftverkene har selv fått

utarbeidet en rekke detaljkart, og disse er nyttet som kartgrunnlag for flere av figurene.

Dette karts

hoydegrunnlag

er også blitt benyttet.
Den foreliggende rapport gir en geofaglig beskrivelse av
området.

Det er videre gitt en faglig tilråding om aktuelle

lokaliteter hvis det blir gitt tillatelse for inngrep.
En geofaglig totalvurdering av området må imidlertid sees i
sammenheng med Hellemo-omrdet,
frst

derfor vil en slik vurdering

kunne gis n&r dette materiale foreligger.

Befaringen og utarbeidelsen av rapporten er i sin helhet
bekostet av Statskraftverkene.

De har også vært meget hjelp-

somme med transport og losji, samt under bearbeidelsen av
materiale.

Førstekonservator Johannes A. Dons har skrevet kapitlet om
berggrunnsgeologi.

Professor Just Gjessing og lektor Per

Moen har gitt faglig kritikk.
tegnet en del av figurene.
har maskinskrevet rapporten.

Cand.mag. Terje Wold har ren-

Kontorfullmektig Tove Nordseth
Cand.mag. Johnny Skarve har

besørget det fotografiske arbeid for fig. 6.
personer takkes herved.
Blindern, mai 1980

Per Einar Faugli
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INNLEDNING

For de som finner den faglige omtalen vanskelig er det gitt
et eget sammendrag av denne.

Dette tilsier at en får en

lettfattelig innføring av områdets geomorfologi og den medflgende

vurdering med sammendraget og rapportens konklusjon

(kap.VII og VIII).

Området lengre nordøst med Hellemobotn

er også under behandling og en oversikt over dets geofaglige
forhold er under utarbeidelse

(Faugli

&

Husebye 1980).

Innen geomorfologien er det blitt stadig mer viktig å klarlegge de ulike prosesser.
prosess-systemene

Det er i første rekke tale om de

der det foregår mobilisering

(forvitring,

erosjon), transport og akkumulasjon av løst steinmateriale.
Påvirkning ved inngrep kan forekomme innen skrånings-, periglasiale, glasiale og fluviale prosesser.

Videre er over-

flateformene av interesse, b&de de i fast fjell og de i lsmateriale.
Viktige elementer ved omtalen av de geomorfologiske forhold
er:
- undergrunnens sammensetning og struktur
- lsmaterialdekkets

dannelse og ytre former

- det fluviale system
I vassdragssammenheng er fluvialgeomorfologien

særlig viktig.

Det fluviale systemet vil alltid bli påvirket og forstyrret
ved en vassdragsregulering.

En søker her å klarlegge det

rennende vannets formdannende virkning, ved erosjons-,
transport- og akkumulasjonsprosesser.

-
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Et vassdrag er et dynamisk system der alle delene, skråningene og bekke- og elvelopene, er bundet sammen og er
avhengige av hverandre.

De delene av det fluviale systemet

som er spesielt utsatt for forandringer, er de elvestrekningene der elven går i materiale som den kan bevege og som
den derfor former.

Elvelp

og elveslette hrer

genetisk og

dynamisk sammen.
Regulering av vannfringen

kan f& store fdlger for elvelopene.

Endringene i vannføring har betydning for materialtransporten,
som også i sin tur kan virke på løpets former og utvikling.
I vassdragssaker dreier det seg om disponering av verdifulle
naturressurser.
kvenser.

Inngrep i naturen kan få vidtrekkende konse-

Det må vurderes hva som er skadelig for naturen.

Uberørt natur er også en verdifull nasjonal ressurs.

De

vurderinger og tilrådinger som er foretatt er kun utført på
geomorfologisk grunnlag.
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I

I

OMRÅDET

EN OVERSIKT
NVE - Statskraftverkene har latt utarbeide en plan for
utbygging av Kobbelva og sørfjordelva i Nordland (NVE Statskraftverkene 1978a).
Det aktuelle området ligger i Hamarøy og Sørfold kommuner i
Nordland.

Vassdragene renner ut i Leirfjorden, en østlig fjord-

arm av Sorfolda, fig. l.

Fra utlpet

til riksgrensa med

Sverige er det ca. 25 km.
Det er bilvei til indre del av Leirfjorden fra E-6 ved Bonnåsjøen.

Her er det spredt bosetting.

innerst ved Kobbvatn.
nå veinettet.

Noen gårder ligger også

Disse må nytte båt over vannet for å

Nedbørfeltene må sies å være helt uberørte.

Ferdselen i området er ekstremt liten.
Kobbelvvassdragets felt er 395 km
ll4 km.
vatn.

Hyeste

og Sorfjordelvas felt utgjr

punkt er l455 m o.h. like nord for Reinoks-

1,9% av arealet til Kobbelvvassdraget er bredekket,

hovedsaklig utgjøres dette av Veikdalsisen.
Blankskurt berg med ville fjellformer dominerer landskapsbildet foruten de U-formete dalene i fjellmassivet.

Dalbunnen

består i delavestliggende

Inntrykket

deler

av løsmateriale.

av området er et goldt landskap med lite vegetasjon, med unntak
av enkelte deler av dalbunnene.
Srfjordelvas

nedbrfelt

berrer

Rago nasjonalpark i sor.

I øst grenser området mot Padjelanta nasjonalpark i Sverige.
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Et mindre urskogområde øst for Veikvatn ble fredet i 1970.
Ved behandlingen av området brukes følgende navn på hovedelva i Kobbelvvassdraget:

fra vannskillet i nordøst til

innløp Kobbvatn Gjerdalselv og fra utløp Kobbvatn til
De omtalte delfelt er vist på fig. 2.

fjorden Kobbelv.
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REGULERINGSPLANEN
Fig. 3 gjengir planen av september 1978.
to kraftstasjoner,

Det er planlagt

for øvre utbygging Reinoksvatn kraft-

stasjon og for nedre utbygging Kobbelv kraftstasjon.

For

tiden er det usikkert om en i øvre utbygging vil foreslå
bygging av Reinoksvatn krafstasjon

(pers.medd. fra utbygger).

Begge stasjonene er planlagt bygget i fjell.
Ved vre

utbygging vil en få folgende magasiner:
Normal
vannst.
m o.h.

Livsejav'ri
Slæddovagjav'ri
Reinoksvatnet
Linnajav'ri
Fossvatnet
Varrevæjekajav'ri
Langvatnet)
vestlig del
Langvatnet)
østlig del
Litletindvatnet

710,1
650,5
664,3
614,5
610,8
598,9
612,3

Reguleringsgrense
Hyeste
Laveste
Opp Kote Ned Kote
-0,1
2,0
20,7
5,5
9,2
-0,1
9,7

612,3
691,0

x) Senkningsmagasinet

710,0
652,5
685,0
620,0
620,0
598,8
622,0

40,1
2,0
49,3
0,5
90,8
33,9
52,3

9,7 622,0 67,3 545,0
-0,1 690,0

4,0 687,0

(10,2

fra Livsejav'ri

m) og

-l
1
218
93

126

Spesifikt
avlop
1/s.m

186
1
172
3
282
50

185
2
390

63,4
68,1
65,5

378

63,4

50

66,9

402

528

3

3

62
75,9

i Langvatn er delt av en terskel på kote 587, fig. 29.

og fdlgende overfringer:
a) Avlpene

670,0
648,5
615,0
614,0
520,0
565,0
560,0

Magasin,i
mill. m
Demn. Senkn. Sum

m), Sladdovagjav'ri

(31,4

Reinoksvatnet

1m),

(48,6

tilsammen 90,2 km

nedb3rfelt overfores til Linnajav'ri.
b) Avlopet fra nordre og sndre

Gaskajav'ri, 1,8 km

2

nedbor-

felt, overføres til Linnajav'ri.
c) Avlopet fra Langvatnet, 50,5 km

2

nedbdrfelt, overfres

til

Kobbvatnet gjennom tilløpstunnelen for Kobbelv kraftstasjon.
d) Avlpene
Tverrelva

fra Litletindvatnet
(3,2

km),

(10,4 km)

tilsammen 13,6

m

og ovre del av
nedborfelt, over-

Fig. 3 (neste side). Statskraftverkenes utbyggingsplan av
september 1978.
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føres til tillopstunnelen for Kobbelv kraftstasjon
gjennom egen tunnel.

Avløpet kan lagres i et av inntaks-

magasinene Fossvatnet/Linnajav'ri, Varrevæjekajav'ri eller
Langvatnet.
e) Avløpene fra to bekkeinntak på Veikdalsisens sydside med
2
2
nedbørfelter henholdsvis 1,4 km 0g 2,0 km , tilsammen
3,4 km

2

nedbrfelt,

overfores til tillpstunnelen

Kobbelv kraftstasjon og kan lagres i

for

ett av inntaks-

magasinene Fossvatnet/Linnajav'ri, Varrevæjekajav'ri
eller Langvatnet.
Ved nedre utbygging inngår magasinene:
Normal
vannst.
m o.h.

Reguleringsgrense
Laveste
Hyeste
Opp Kote
Ned Kote

Gjerdalsvatnet

212,3

1

213, 3

Veikvatnet

196,3

8,7

205,0

1

211,3

26,3 170

og overfringene:
f) Avlopet fra Kviturbekken (4,2

Magasin i
mill. m°
Demn. Senkn.
0,7
20

0,7
43

km) overfores

Sum

Spesifikt
av1op,
1/s·km

1,4
63

70,5
67,1

til till0ps-

tunnelen for Kobbelv kraftstasjon og kan lagres i Veikvatnet
eller Gjerdalsvatnet.
g) Avløpet fra Tverrelva medregnet kanaloverføring, unntatt
overfringen

under pkt. d), med 8,8 km

til tillØpstunnelen.

nedborfelt overfdres

Avløpet kan lagres i Veikvatnet eller

Gjerdalsvatnet.
h) Avlpet

fra Gjerdalsvatnet, unntatt overføringene under

pkt. a) og b), med 6l,5 km

2

nedbrfelt

overfores til tillps-

tunnelen for Kobbelv kraftstasjon og kan lagres i Gjerdalsvatnet eller Veikvatnet.
Kobbelvvassdraget og sørfjordelva vil bli sterkt berørt fra
nær vannskillet til utløp i fjorden.

Ingen deler av elve-

systemet kan sies å bli værende intakt.

-
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Det er ikke veier i området i dag.
en rekke slike bygget, fig. 3.

Utbyggeren har planlagt

Det arbeides også med

omlegging av E-6 med trase på vestsiden av Kobbvatn, her
bl.a. i en 2 km lang tunnel.
I tillegg vil det bli anlagt en del mindre og sesongbetonte
veier.

Hvor omfattende slike veier blir er forelopig uklart,

men en regner med en del terrengskader som f.eks. fjellskjæringer.

- 10 -

II. BERGGRUNNSGEOLOGI

I forbindelse med planleggingen for utbygging er det blitt
utarbeidet et forenklet geologisk kart i målestokk 1:250 000.
Norges geotekniske institutt (NGI) har stått for dette og
kartet folger som vedlegg l.
Berggrunnen kan i følge fargeforklaringen etter alder og
dannelsesmåte ordnes i 4 hoved-enheter.

Den eldste enhet er
(bunn-massivet)

granitt og gneis som danner underlaget
andre bergartene.
grunnfjellsalder,

Alderen er angitt som prekambium
dvs. mer enn 600 mill. år.

for de
eller

På dette under-

laget, som en tid var sjøbunn, ble det avsatt leire og kalkslam
som herdnet til leirstein, kalkstein.

Dette foregikk i tidene

kambrium, ordovicium og silur (forkortet kambro-silur)
600-400 mill. år siden.
fjellkjedefoldning

I slutten av silurtiden foregikk

i et belte fra Storbritannia, langs hele

Norge og videre til Svalbard.
folding

Ved denne kaledonske

fiellkjede-

ble lagene av leirstein og kalkstein foldet sammen i

langstrakte rygger og trau slik det sees av kartet.
trykk og temperaturforhold ble sedimentene
fosert,

for

Ved Økte

forandret, metamon-

til ulike typer glimmerskifer, kalkmarmor og dolomitt.

Smeltemasser

(intrusiver)

trengte da også inn mellom lagene

og inn i bunnmassivet, det gjelder særlig amfibolitt og gabbro.
Foldingen var så gjennomgripende at større partier ble skjøvet
frem over andre.
Norge.

Slike skyvedekker er alminnelig kjent i syd-

Jotunheimen består av flere slike.

er det antakelig tre-fire dekker.
grensen mellom slike fremskjvne

Innen kartområdet

På lange strekninger vil
dekker fdlge grenselinjen

mellom bunnmassiv

(på kartet rosa) og de metamorfe sedimentene

(bl% og gronne).

Feltundersdkelsene

i omr&det er ikke kommet

så langt at geologene er blitt enige om dekkenes omfang og
grenser i detalj.

- 11 -

I bunnmassivet er Tysfjordgranitt den mest utbredte.

Sorn en

ordentlig granitt består den av kvarts, feltspat og glimmer,
er middels kornet og temmelig ensartet i alle retninger.
Mer finkornete typer finnes også.
tydeligere parallellorientering
går østover.

En strukturendring med

av mineralene merkes når en

Her får en også gneiser.

De kaledonske intrusivene - særlig de mørke arnfibolittene
som finnes i lange drag, som ganger - er ofte svært skifrige.
De metamorfe sedimentene opptrer syd for Kobbvatn og helt nord
langs Gjerdalen, fig. 4.

Kun en liten del av feltet syd for

Reinoksvatn faller innenfor nedbørfeltet til Kobbelvvassdraget.
Nær riksgrensa er sedimentene nær flattliggende, men lengre
vest foldes de ofte ned i granitten.

Det er flere bergarttyper

i serien, men glimmerskifer er den dominerende.
Det forekommer også flere lag med kalkstein.

Tykkelsen kan

variere fra benker på noen dm til lag på flere ti-metre.
Kjemisk oppløsning, karstforrner, forekommer relativt hyppig i
kalksteinen ved Leirfjorden bl.a.
Arnfibolitt forekommer som lag i skiferen.
10 rn og mer.

Tykkelsen kan være

I åsen nord for Sorfjordmo er denne bergarten

omvandlet og sterkt forvitret i overflaten.

Den inneholder mye

glimmer og rnagnetkis og har en rustet overflate.
På grensen mot granitten er det oftest en sone på 10 rn eller
noe mer med en mørk rustet glimmerskifer som kan være relativt
løs.

Over denne rustskiferen er det ofte et lag på noen ti-metre

med en lys kvartsrik skifer av sparagmitt-typen.

- 12 -
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Fig. 4. Markert bergartsgrense like nord for Veikdalselvas
utløp i Kobbvatn. Kløfta midt på bildet er grensen
mellom granitt til venstre og glimmerskifer til
høyre. Foto Per Moen (6.8.1977).
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III GEOMORFOLOGI
I

STORFORMER

Mer enn 60% av det aktuelle området ligger
fig. 5. I dennehøytliggende

over 600 m o.h.,

landblokken skjærer Leirfjorden seg

inn, fig.6.Landet stiger østover mot grensa hvor den så faller
svakt videre innover i Sverige.
I fjellområdet er det trekk av paleiske former selv om den
glasiale påvirkning har vært betydelig.

"Leirfjorddalen" er

en gammel fluvialt utformet prekvartær dal langs en svakhetssone i undergrunnen betinget av den kaledonske strøkretning
og bløte bergarter.

Kobbhammeren er en motstandsdyktig

intrusiv som deler dalen i to.
stover.

I srost

loper Srfjorddalen

Den har i sin nedre del et kroket forlop, men som i

en høyde av mer enn 500 m blir glasialt betinget.

Den andre

dalgrenen med Kobbelva har glasialt preg frem til Kobbvatn
hvor dalen igjen oppsplittes.

Den nordlige grenen med Kobbvatn

og Gjerdalen er glasial i sin siste fase.
forlp

Den har et uvanlig

ved Kobbvatnet hvor en finner trekk av et stort

paleisk basseng.

Den østlige grenen med Veikdalen har et

fluvialt preg øst til Varrevæjekajav'ri hvor de glasiale
fjordsjøene dominerer, med bl.a. Fossvatn og Linnajav'ri.
Veikdalens brå dreining mot nord med fjordsjøene må skyldes
bergartenes lokale struktur samt deres motstandsdykighet.
Dette har også påvirket isbevegelsene i kvartær.
Det er et påfallende trekk i hele området at en finner store
fjordsjøer i overfordypninger

av dalbunnene med et vannspeil

-

l5

-

Fig. 6. Oversikt over Kobbelvområdet.
Dominerende fjord i
bildets øvre del er Hellemofjorden.
I dets nedre del
sees Leirfjorden med innenforliggende Kobbvatn.
Langvatn sees rett øst for Leirfjorden.
Foto NASA
august 1975.
(Bildet er utsnitt av opptak fra
jordressurssatelitten Lansat.)
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på ca. 600-700 m o.h., fig. 7.

Fra nord og sørover ligger de

tilnærmet på en rett linje:

m o.h.

strste dyp
ca. i m
100

Livjsejav'ri

710

Reinoksvatn
Linnajav'ri
Fossvatn
Varrevæjekajav'ri
Langvatn

664
615
611

120
65

599
612

55
95

130

.'

.,

es.

·« '
.7

Fig. 7. Fjordsjen Reinoksvatn (664 m o.h.) stre
mot svenskegrensen (3.8.1978).

del,

- 17 -

Foruten at de eroderende krefter virkerutmodellerende

langs

svakhetslinjer i undergrunnen, har bergartenes struktur også
betydning.

I granitten finnes flere steder parallellstruktur,

som gir et trappetrinnformet
dalen, fig. 8.

landskap, som f.eks. i Reinoks-

Trinnene er slake i fallretningen og steile

på den motsatte siden.

Eksempel på at undergrunnens strøk

virker inn sees av den smale fjellrygg Linnavagge som bøyer
seg S-formig etter aplittgneisens strk.
Fjellområdet har til dels alpin karakter pga. botnbreutforming
og lokal glasiasjon.

Overflaten er overalt blankskurt.

Under

steile partier er det dannet urer av forvitringsmaterialet.
Urene kan ha tildels stort omfang, fig. 20.
For Kobbelvvassdragets
over storformene, fig.

nedbørfelt er det utarbeidet en skisse
9. Srfjordelvas

nedborfelt er ikke

medtatt her, men vil bli omtalt ved vurdering av reguleringsinngrepene.

-

4

Fig. 8. Fra Reinoksdalen.
Elva faller over
gående granittbenk.
(3.8.1978)

en tverr-

- 18

Flgende

-

betegnelser er brukt p& fig. 9:

- Bart fjell - større områder hvor bart fjell dominerer.
- Morenemateriale

- omr&der med lsmateriale

avsatt direkte

av breer, hovedsaklig inntegnet etter NGI (1976).
- Glasifluvialt/fluvialt

materiale - materiale som er

avsatt av drenering fra breene eller av de senere elver.
- Bredekt område er inntegnet fra Statskraftverkenes
topografiske karter, målestokk 1:10 000.
- Strukturlinje - markerte hovedlinjer i landskapet som
er betinget av undergrunnens egenskaper.
- Brattkant/stup - vertikale eller nær vertikale
fjellsider som er spesielt fremtredende.
- Ur er inntegnet hvor denne løsavsetningen er et
spesielt dominerende trekk.
Strandlinje - en velutviklet linje i losmateriale
som er betinget av en bredemt sj.
- Delta er inntegnet hvor en i dag har aktiv sedimentering
i stillestående vann, eller at formen er fossil, avsatt
under

et annet hydrologiske regime enn dagens.

Karakteristisk

for Kobbelvvassdragets

nedb6rfelt er at land-

skapet består av sjeldent klart utformede landformer.
fjell dominerer over store deler av feltet.

Bart

Løsmaterialet er

blitt skyllet ned i dalene og i forsenkningene.

Enkelte

steder spiller undergrunnens struktur viktigste rolle ved
utformingen, bl.a. ved Gjerdalens nordside.

Løsavsetningene består av hovedsaklig morenemateriale, men
enkelte steder dominerer glasifluvialt materiale, avsatt under
isavsmeltingsperioden.

Betydelige moreneavsetninger

er det

øst og syd ved Livsejav'ri, i Livseskardet og nord for
Linnajav'ri.

Glasifluvialt materiale i større omfang finnes

nederst i Gjerdalen mot Kobbvatn.
isavsmeltingsperioden

Pga. lokale forhold under

ble enkelte vann bredemt.

Dette har

- 20

medfrt
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utvikling av strandlinjer i hyere

eks. ved Livsejav'ri.

niv& enn dagens,

Dreneringen av disse sjøene var da en

annen enn dagens og spor etter disse utlopspassene kan sees
flere steder.
Fjellsiden viser mange steder at de er glasialt påvirket ved
markert knekk mot dalformene, denne gjenspeiler ofte overgangen fra den paleiske til den yngre glasiale form.
Postglasiale former er urer som enkelte steder er av stor
utstrekning, eksempel i Reinoksdalen.

Urene er ofte betinget

av eksfoliasjon som kan påvises mange steder.
Videre er inntegnet deltaer.

De fleste er dannet ved opp-

rinnelig kvartærtløsmateriale

som er blitt fluvialt transportert.

I dag virker også frostforvitringen materialtilførende
tillegg til lopserosjonen.
materialtilførsel

i

Dagens aktive breer gir også

ved sin erosjon.

Deltaer dannet postkvartært

er også inntegnet, selv om formen i dag er vegetasjonsdekket
og helt stabil.

Kvartærgeologi
Området ligger sentralt til for studier av landisens avsmeltingsforhold.

Spesielt er forholdene blitt

studert

på svensk side.
Hovedretning for isbevegelsen synes å være mot NV, men tidlig
i avsmeltingsfasen

har de topografiske forhold spilt inn.

Isbevegelsen gikk da ut fra de ulike lokale glasiasjonssentra.
Disse sentra hadde beliggenhet i de høyeste fjellområdene.

At

den lokale morfologi spilte inn under denne glasiasjonen medfrte

at det ble dannet en rekke isdemte sjer.

I forbindelse

med denne naturlige oppdemningen er det blitt dannet en rekke
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strandlinjer.

Av forekomstene må nevnes strandlinja øst for

Livsejav'ri, fig.10.
og har hy

Dette er en meget sjelden fin lokalitet

faglig verdi.

morenemateriale

Den er utarbeidet i mektig bunn-

ca. 83 mover

skriver om denne issjen

dagens vannstand.

Foslie (1942)

(s. 93-94):

"Ved nordøstsiden av dette vann er en overordentlig vakker og bred
strandlinje utarbeidet i mektig morenemateriale, som under linjen
er sortert og noe finere, i motsetning til den grove morene ovenfor. Strandlinjens hyde ble malt (med barometer) til 793 m o.h.,
altså hele 83 mover den nåværende vannstand. Den fortsetter helt
fram til overlopet i samme hyde ved nordsthjrnet
av vannet.
Her har den store avlpselv forst flytt rolig gjennom hauget morenelandskap, men hvor hellingen begynner mot Rombodalen er dette skyllet
bort og fjellet bart. Langs sørsiden av Livsevarre og nordsiden av
Slædovagge ses en tilsvarende strandlinje, østligst utarbeidet bare
i små morenerester.
Under den ses en masse lite utpregete lavere
linjer som vitner om en gradvis uttapping avissjøen.
Oppdemmingen har funnet sted fra sydvest, muligens ved hjelp av den bre
som har fulgt Reinaksdalen nedover og gitt denne sitt vakre
U-formete profil, men som i så fall må ha hatt minst 500 m mektighet
over dalbunnen. Dette er kanskje mindre sannsynlig på et tidspunkt, da Livsejavrre og Rombodalen allerede var isfri. Den kan
imidlertid også forklares ved at de nåværende breer på Agjagcokka
og Kirkefjellet under avsmeltningsperioden i senglasial tid har
vært sammenhengende og har stengt vannets utløp. Derved ville
også den gradvise avtapping lettere få sin forklaring.

Fig.10. Strandlinjen ved Livsejav'ris østkant

(3.8.1978).
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Ved Linnajav'ri og ved Varrevæjekajav'ri finnes også
utviklede strandlinjer.
De omtalte sjøene lå alle vest for hovedvannskillet.

Men

øst for skillet ble det dannet et betydelig antall sjøer
med til dels meget stort omfang.

Alle sjene

i dette

distrikt hører til Store Lule elvs vannsystem og har en meget
stor utbredelse i Sverige.

Hos

oss finnes sjenes

overlps-

elver vestover med sine storslagne postglasiale erosjonsvirkninger.
Av lsmateriale
av morenerygger.

dominerer bunnmorene, for vrig

er det lite

Spesielt er det store avsetninger øst og

syd ved Livsejav'ri og ved samlpet

av den hengende dalen fra

Reinoksvatn og Gjerdalen.
Forøvrig finnes en rekke spor etter den kvartære, nedising,
men det er ikke påvist lokaliteter av spesiell verdi.

Av

erosjonsformer sees mange steder: skuringsstriper, polerte
bergoverflater, bruddmerker (parallellriss, stigdbrudd f.eks.)
i fast fjell og rundsva.

Hydrologi
I forbindelse med utbyggingsplanene har utbyggeren fått
utredet reguleringens virkning på vannføringsforholdene
(NVE - Statskraftverkene 1978b).
Det er to aktuelle vannmerker i vassdragene, VM 728 sørfjordvatn (areal 97% av vassdragets totale nedbørfelt) og VM 729
Kobbvatn (areal 98%).

De øvrige vannmerkene har ikke til-

strekkelige data for bruk, tab. 1.

-
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Tabell 1. Oversikt over benyttede vannmerker.
Vannmerke
nr.

Vannmerke
navn

Beliggenhet
vassdrag

Observasjonsperiode

Nedbrfelt
(km)

728

sørfjordvatn

sørfjordelv

1916-76

729

Kobbvatn

Kobbelv

1916-76

1178

Vallvatn

Lakselv

1959-76

1422

Sj6fossen

Bonnå

1963-76

Breprosent

Hyest
målte
vannf.
(m?/s)

Hoyest
obs.
vannf.
(m?/s)

Lavest
målte
vannf.
(m?/s)

Lavest
obs.
vannf.
(m?/s)

111

0

31,26

110,56

0,841

0,203

383

2

87,59

276,66

1,380

0,693

47,6

0

16,10

41,53

0,043

0,000

74,2

0

27,37

70,65

,030

0,002

Enkelt kan en si at den spesifikke avrenning øker fra 45 1/s/n
ved fjorden til ca. 60-75 l/s/km2 et stykke inne i området.
Videre østover avtar den igjen og er ved svenskegrensa 50-60
1/s/m,

fig. 11.

Nedbøren i området er betydelig større enn det en kan få
inntrykk av ved å betrakte de nærmestliggende

nedbørstasjonene,

tab. 2 og fig. 1.
Tabell 2.
Stas

Gjennomsnittlig månedlig nedbrhyde
perioden 1931-60.

'on

Drag

m o.h.

i Tysfjord

60

Krkmo

76

Bjornefjell

512

for
N

D

91

84

962

68

90 130 145 113 135

1230

61

82

67

816

s

J

F

M

A

M

J

J

A

80

65

79

51

55

70

60

94 114 119

129 106 114

66

59

75

74

49

48

62

71

66

0

96

Tabell 3. Gjennomsnittlig månedlig middeltemperatur
perioden 1931-60.
Stasjon
Drag i
Tysfj.
Bjornefjell

m o.h.

J

F

60

-3,8

-4,0

512

-10,6

-11,2

N

12,8

8,3

3,6

0,2

-1,9

9,6

4,6

-5,1

-8,1

A

5,9

10,3

14,6

1,2

6,9

11,7

-2,3

l,4

-8,8

-4,1

D

0

J

M

for

s

J

A

M

63

77

-1,l

Året

Betydning for avrenningen har også temperaturforholdene,
Fig. 11 (neste side). Isohydatkart for Sorfolda-Hellemo.
Bilag 3.1.1.1 til Statskraftverkenes plan.

Året
3,8 (for
1951-60)
-1,2

tab. 3.

Bilag 3.1.1.1
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Fig. 12. Vannforingsfordeling over året for VM 728 sørfjordvatn og VM 729 Kobbvatn for perioden 1903-76.
Årsavløpets karakteristika

fremkommer ved fig. 12.

Den

største flommen opptrer i juni og med sekundær flom i oktober.
Februar og mars er årets to lavvannsmåneder.

Flommen i juni

er feltets vårflom og dette viser hvor viktig vinternedbøren
er for avrenningsforholdene.

Denne seine vårflom kommer av

feltets nordlige beliggenhet.
Fig. 12 gjenspeiler også at sørfjordelva har en litt tidligere
vårflom, mindre sommervannføring, mer markert høstflom og litt
høyere vintervannføring.

Dette kan forklares ved at større

deler av Kobbelvas felt ligger høyere over havet og at det
dessuten har breareal.
Vassdragene har forholdsvis store minstevannføringer.

Dette

må skyldes de mange store innsjøene og at snø/bresmeltingen
foregår over lang periode om sommeren.
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Fig. 13. Kobbelvas løp i kvartære glasifluviale avsetninger
like nedenfor utlp Kobbvatn. Vannfringen er meget
1iten (30 .7 .19 79) .
Avlpet

tilsier en &rlig nedbormengde pa ca. 2370 mm fordelt

over hele feltarealet for Kobbelva og 1860 mm for sørfjordelva.
Dette gjengir at avlpsforholdene

er hye

nasjonalt sett og

ligger også over det beregnede for Nordland som er 1835 mm
(Otnes

&

Ræstad 1978).

For de fluviale prosesser er det de store vannføringer som
medfører aktivitet.

Dette gjelder spesielt ved bunntransport

og ved transport av suspendert materiale.

For kjemisk oppløste

stoffer har vannføringsforholdene mindre betydning.

Endringer

av vannføringen vil virke inn på transportforholdene og den
fluviale erosjon.
vannføringer.

Denne erosjonen kan være stor ved bestemte

For Kobbelva f.eks. er det flere steder store

erosjonssår i breddene, fig. 13.
betydning for disse prosessene.

Lavvannforingen har liten
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Det er vanskelig & beregne eksakt de nye forhold som vil
opptre etter en eventuell utbygging av vassdragene.

Dette

skyldes den manipulering som er mulig ved kjøring av verkene.
Det heter bl.a. at (NVE - Statskraftverkene 1978b):
"P5 grunn av de hdye magasinprosentene vil kjringene
vere
svært avhengig av forholdene i samkjØringssystemet.
I gode
vannår vil man fylle opp magasinene i øvre utbygging slik
at kraftstasjonen ikke vil kjøre på dette fallet. I dårlige
vannår vil Kobbelv kraftstasjon kjøre på øvre fall, og driftsvannforingen vil variere mellom 0 og 48 m'/s. Flomtapene fra
inntak og magasin i øvre utbygging regnes å være minimale."

Fig. 14 gjenspeiler de karakteristiske vannføringene før og
etter regulering.

For Gjerdalselva sees at vannføringen vil

bli vesentlig redusert hele året pga. overføringer.
Fig. 15 for Kobbelva gjengir forholdene her, men som omtalt
pga. kjøringen av kraftverkene er det vanskelig å fremstille
dette eksakt.
For sørfjordelva blir vannføringen vesentlig redusert over
mesteparten av året, fig. 16.
Tab. 4 viser forholdene for normalvannføringen.
Alt i alt vil disse endringene medføre at de store flommer
forsvinner og følgelig vil transporten i vassdraget avta
sterkt.

Fig. 14, 15 og l6 (flgende

3 sider).

Karakteristiske vannfringer fr og etter regulering
for 5-dognsmidler i Gjerdalselva (fig. 14),
Kobbelva (fig. 15) og sørfjordelva (fig. 16).
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Tabell 4. Normalvannføringer for Kobbelv- og sørfjordelvvassdraget før og etter regulering.
Sted i
vassdraget

For regulering
Feltareal
Normalvannf.
(a?)
(e?/s)

Feltareal
(km?)

Gjerdalselva

208,0

14,25

32,1

Kobbelva

383,3

25,64

348,2+85,6
433,8

sørfjordmoen

116,1

6,76

65,6

Etter regulering
Normalvannf6ring
(m?/s)
% av uregulert
2,25

16
112

23,11+5,66
= 28, 77
3,63

54

Her er ikke medregnet flomtap ved inntakene. For Kobbelva er normalvannføringen etter regulering gitt som en sum av to tall. Det første tilsvarer
normalvannføringen fra de regulerte feltene i Kobbelv- og Sirfjordelvvassdraget, dvs. driftsvannføringen, mens det andre er vannføringen fra
restfeltet.

Glasiologi
I

Srfjordelvas

nedbrfelt

fines

ikke breer i dag.

I Kobbelvas felt er det kartlagt 14 breenheter, hvor Veikdalsisen utgjres

av tre.

Veikdalsisen utgjr

Totalt breareal er 7,6 km,

3,4 km

hvor

(dstrem et al. 1973).

I området mellom Reinoksvatn og Livsejav'ri er det bredekte
2

arealet 2,7 km .

En del av dette arealet har drenering nord-

over.
I forbindelse med disse aktive breene, er et lite felt vest
i Linnajav'ri blitt studert noe nærmere med hensyn på erosjon
og sedimentasjon, fig. 17 (Faugli (a), under bearbeidelse).
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Fig. 17. Deltaflaten i Linnajav'ri som er underlagt
en mer inngående undersøkelse.
a) Oversikt over Linnajav'ri med Veikdalsisen.
Fotoet er tatt i øst og det aktuelle feltet
sees midt på bildet lengst vest i vannet.
(8.8.1977).
b) Deltaflaten sett fra vest med Linnajav'ri
østover. (2.8.1978)
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Fluvial eomorfolo i
Med 1,9% av Kobbelvvassdraget bredekt har vassdraget visse
brekvaliteter.

Men innslaget er så lite at disse kvaliteter

ikke er dominerende.

En fluvialgeomorfologisk

skisse over

enkelte strekninger er utarbeidet, fig. 18.
Vassdragets lengdeprofil er gitt på fig. 19.
Gjerdalselva har sedimentasjonsbasseng

Hoveddalen med

ved henholdsvis 8 m o.h.

(Kobbvatn), 213 m o.h. (Gjerdalsvatn) og ca. 290-300 m o.h. og
700-710 m o.h. (Livsejav'ri).
sideelver viser de samme trekk.

Profilene til de inntegnede
Dette gjelder også for

sørfjordelva.
Kobbelvvassdraget

er massetransportførende

dels pga. den aktive

glasiasjonen og dels ved erosjon av de kvartære løsavsetningene.
Materiale fremskaffes også gjennom frostforvitring og eksfoliasjon som kan påvises en rekke steder.

Beregninger av denne

transport er ikke foretatt hverken når det gjelder suspendert
materiale eller bunntransportert materiale.
Ut ifra de kjemiske data som forefinnes, vedlegg 2, er det
beregnet en transport av kjemisk oppløst materiale ut av
vassdraget for et år med middelavrenning
u

29 tonn/km.

lik 9000 tonn eller

Denne transport er relativt liten og har sin

årsak i den resistente undergrunnen.
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DE ENKELTEDELFELT

KOBBELVVASSDRAGET
Gerdalselva
Fa

vannskillet

i nordost

ti

Dette delfelt utgjor 31.4 km

utlop

Livesjav'i

(delfelt

G I)

og domineres av

Livsejav'ri (710 m o.h.), fig. 2.
Her er betydelig morenemateriale nord og syd for Livsejav'ri,
øst for vannet, og mot Kirkfjellet i syd.

En meget dominer-

ende strandlinje kan følges på østsida av vannet, fig. 10.
Nyere undersøkelser er ikke foretatt, men strandlinja ble av
Foslie (1942) målt til å være 83 mover
(se s. 2l).

nåværende vannstand

Den samme strandlinje kan fdlges

på nordsida av Slædovagge.

p

sarsida og

Under denne sees mange lite

utpregede linjer som kan tyde på en gradvis uttapping av
datidens isdemte sjø.
sydst,

Et lite delta er under utvikling i

og rundt vannet er det flere urer.

Dette delfelt er sammensatt av flere komponenter som er lite
undersøkt og kartlagt.
ofte kan påvises.
naturdokument.

Men det gir det en formrikdom som ikke

Den omtalte strandlinja har verneverdi som

Utover dette er ikke påvist andre lokaliteter

av verneverdig karakter.
Det er planlagt
jav'ri.

senke vannet 40 m ved overføring til Linna-

2,7 km2 blir ved dette tørrlagt.

Senkingen av vannet

vil medføre betydelig erosjon i de omtalte moreneområdene.
Av denne grunn bør det foretas en kvartærgeologisk
av dette delområdet.

kartlegging

Spesielt må den omtalte strandlinjen

-

skånes for inngrep og sår.
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Det antas at den ved sin store

høyde over dagens vannstand ikke vil bli direkte utsatt for
inngrep.

Utlop
delfelt

Livsejav'i

til

samlop

Reinokselva

(til

kote

300

-

G II)

Elva faller på denne ca. 4,5 km lange strekningen 410 m, med
stirst fall nedstroms Sldovagjav'ri,

350 m p& 3,5 km (100 o/oo).

Delfeltet består fluvialt av to hovedkomponenter,

Slædovag-

jav'ri (651 m o.h.) og strykstrekningen nedstrøms.

Lanskapet

omkring er preget av glattskurt fjelloverflate med urer under
bratte skråninger, spesiell vakker er den vestvendte skråningen
til Kirkefjellet,

fig. 21.

Ved Slædovagjav'ri er det betydelige løsmasser.

Bekken fra

Livsejav'ri bygger opp et delta av grovt materiale, mens
bekken fra syd bygger opp et delta bestående av fint sandig
materiale, betinget av breerosjonen i sør, fig. 20.
Mot kote 300 har elva skåret seg ned i betydelig morenemateriale.
løpet.

Til dels meget store blokker finnes i dag i elve-

Selve elvesengen har en stabil form, dette gjelder

også nedre del med oppsplittet løp.

Morenen synes stedvis

hardt lagret og sandig (Norges geoteknisk institutt 1978).
Flere steder er den ravinert, fig. 21.
Slædovagjav'ri planlegges hevet 2 m og et masseuttak planlegges
i den omtalte moreneforekomsten
Middelvannforingen

forel@pig antatt til ll5 000

i elva antas redusert til 10% (fra 3,0 m?

/sek til 0,3 m?/sek).

nm'.
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Fig. 20. Slædovagjav'ri med Livsejav'ri i bakgrunnen.
Det omtalte delta i vannets sørlige del sees i
bildets fremre del. Elva fra Livsejav'ri har
også bygget opp et lite delta. Materialet i
dette er betydelig grovere. Videre nordover er
passpunktet over til Rombodalen.
(3.8.1978)
Området vil endre totalt karakter hvis inngrepene finner
sted.

Men det er ikke påvist lokaliteter av faglig stor

verdi i delfeltet.

Moreneforekomsten

antas tilstrekkelig

undersøkt utifra de geotekniske utredningene til søknaden.
Imidlertid ville det være av interesse å få en oversikt
over materialtilførselen

med brebekkene fra syd.
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Fig. 21. Det omtalte elvesletteområdet i Gjerdalen oppstrøms Gjerdalsfossen. Kirkefjellet (1306 m o.h.)
ruver midt på bildet med imponerende ur i vestskråningen. Gjerdalselva kommer inn fra venstre,
mens Reinokselva faller inn fra høyre på bildet.
Morenedekket i området er tydelig ravinert.
Fluviale sedimenter av suspendert materiale vises
i bildets forkant. (8.8.1977).

Fra. kote

300

ti

Gjerdalsfossen

(delfet

G III)

Like sir for samlopet med Reinokselva fra nordst

flater lengde-

profilet brått ut for elva, fig. 21.

Den faller 4,5 m på denne

3,3 km lange strekningen (1,4 0/00).

Dette elvesletteområdet

viser tegn på fluvial aktivitet med erosjonssår og oppbygging av
banker i l@pet, fig. 18 0g 22.

En del av det tilfrte

bre-

slammet blir sedimentert, men den del blir også transportert
igjennom området.
fossen.

Erosjonsbasis er en bergterskel oppstrøms

På elvesletta er det spor etter eldre løp og en finner

-

40 -

a)

b)

Fig. 22. Elvesletteområdet sett nedstrøms i Gjerdalen.
Reinokselva faller inn fra venstre (syd).
Gjerdalsvatn sees i bakgrunnen, her er etablert
vannmerke 2163.
Omrder med sedimentasjon fremkommer tydelig her. Dalbunnen består vesentlig av
glasifluviale og fluviale avsetninger. Dalsidene
er delvis dekket av morene som er blitt ravinert
(jf. fig. 21).
a) Vannforing ved VM 2163 var her 19,5 m 3 /s, 8.8.1977.
b) Vannforingen

3.8.1978 var 8,3 m?/s.
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avsnrte

elvestrekninger.

-

Ved innlpet

av hovedelva og

Reinokselva er det stabile, vegetasjonsdekkete

banker av

grovt steinet materiale, men det pågår i dag utvikling av
disse med akkumulasjon av grusmateriale.

Dalbunnen er sterkt

preget av fluvial utvikling i kvartært og resent løsmateriale.
Strekningen er under utvikling.

Tilførselen av transport-

materiale synes minimalt fra Reinokselva i relasjon til
hovedelva.
Det er ikke planlagt noen tekniske inngrep på delstrekningen,
men det kan bli aktuelt med terskelbygging.
redusering av middelvannfringen
2,8

3

m /s.

Det antas en

pa ca. 688, fra 8,7 m?/s til

Dette vil medføre endring av elveslettas naturlige

utvikling.

Den nye flomsituasjonen vil være avgjørende for

de nye erosjons- og sedimentasjonsforholdene.

ti

Gjerdalsfossen

Ved Gjerdalsfossen
nr
212,3

800

m (82

Roukfossen

(delfelt

G II)

faller elva 65,7 mover

o/oo).

en strekning på

Selve Gjerdalsvatn er nivellert til

m o.h.

Gjerdalsvatn ligger i en utvidelse av dalbunnen og utgjør et
basseng i dalens lengdeprofil, fig. 22.

Ved innløpet til

vannet er det en større aktiv deltautbygging,

fig. 23.

Denne

går sammen med deltaet som er under oppbygging av elva fra
Jorbbajav'ri i sydost, fig. 24.

Sedimentasjonen viser at det

er breerodert materiale som dominerer avsetningene.
Vannet er planlagt regulert opp 1 m og ned 1 m.
medføre endrede sedimentasjonsbetingelser.

Dette vil

Manøvreringen av

reguleringen vil være avgjørende for de nye tilstander som
etableres.

Reguleringen er beskjeden, slik at det ikke kan

forventes store endringer.
Fig. 23

(neste side). Dybdekart av Gjerdalsvatn.
(NVE - Statskraftverkene, bilag 1)
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Fig. 24. Gjerdalselvas innløp i Gjerdalsvatn.
Både
denne elva og elva fra Jorbbajav'ri (398 m o.h.)
fører suspendert materiale ut. Elvenes aktive
deltaer har vokst sammen og vannets vestlige del
er i ferd med å bli fylt igjen.
(8.8.1977).

Roykfossen

- til

innlop

Kobbvatn

(delfet

G V)

Elva faller på denne nær 8,5 km lange strekningen 189,2 m
(22,3 0/oo).

Denne delen skiller seg ut fra de øvrige omtalte.

Av fig. 18 sees at nye formelementer opptrer i dalbunnen som
store terrasser med aktiv erosjonsskrent, vifter og kombinasjon av stryk og flatere partier i serier nedstrøms.
strekninger bærer preg av fluvial aktivitet.

Hele

Mesteparten av

løpet er utformet i kvartære løsmasser, fig. 25.
Løsmassene består dels av morene og dels av glasifluviale
avsetninger.

Morenematerialet

er avsatt oppe i liene mens

dalbunnen er oppfylt glasifluvialt.

Her er en rekke terrasse-

nivåer som er utformet av det postglasiale og resente elvesystem betinget av stadig lavere erosjonsbasis mot nåtid.
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Fig. 25. Nedre del av Gjerdalselva med Kobbvatn i
bakgrunnen. Tverrelva faller inn fra sør
(venstre på bildet).
(8.8.1977)

Den første terrasselignende dannelsen i dalen støter en på
ved høyde 120-123 m o.h.

Denne representerer kan hende marin

grense for dalen, men lokaliteten er ikke undersøkt.

Ved

Ørnes, ute i fjorden, er MG antatt til l07 m o.h. (Andersen
1975).
Videre nedstrøms opptrer flere terrassenivåer: 100, 92-94,
88-90, ca. 85 og 72-75 m o.h.

Ved innlop i Kobbvatn er hoyden

14-18 m o.h., mens selve Kobbskarmoen ligger rundt 12 m o.h.
Elvens lengdeprofil viser utflating i høydenivåer: 118,
87,5-91, 60,5-61,5 og 8-13 m o.h., som synes å være i samsvar
med de angitte terrassenivåer.
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Dagens elv har flere steder utviklet rasskråninger i terrassene.

Store deler av materialet er blitt utvasket, slik at

bunnmaterialet består av store blokker.
bunnmaterialet

Men det sees også at

flere steder er i bevegelse.

Ut i Kobbvatn

er et delta under oppbygging.
En del av tillpstunnelen

for nedre utbygging forutsettes

drevet fra et tverrslag i dalen.

Det· antas plassert på sør-

sida av elva ca. 3,5 km nedenfor Gjerdalsvatn.
skal det tas ut 90 000 m3 fast fjell.

Til sammen

Videre er anleggsveien

fra Kobbvatn til Reinoksvatn planlagt på nordsida av elva.
For elva nær innløp Kobbvatn er det foretatt hydrologisk
vurdering av inngrepene

(NVE - Statskraftverkene

Vassdraget har her et nedborfelt lik 208,0 km
vannfiring lik 14,25 m?/s.
vere 32,1 km

1978b).

og en normal-

Etter regulering vil tallene

og 2,25 m?/s, eller en avrenning lik 168 av det

uregulerte tilsiget.
Vannføringen vil bli vesentlig redusert over hele året og det
antas at tyngdepunktet i vårflommen vil komme tidligere enn
n8, fig. 14.
Ut fra dette er å anta at den fluviale utvikling av delfeltet vil endre karakter.

Transport av bunnmateriale vil

opphøre, mens transport av det suspenderte vil bli sterkt
redusert.
Strekningens fluviale aktivitet er interessant, men ikke
enestående.
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Kobbelva
Kobbvatn

- utop

i Leirfiorden

Kobbvatn er i sin nordre del omkranset av betydelige løsmasser, fig. 9.
Fra utlpet

av vannet og til sjen

lange strekningen (l,4 o/o0).
materiale, fig. 13.

Lpet

faller elva 7 m

p

den 5 km

g&r hovedsaklig i ls-

Enkelte steder går de steile fjellsidene

helt ut i lopet.
Den flate dalbunnen består av flere terrasser, hvor de høyeste når 25 m o.h.

Flere nivåer kan sees og er et resultat

av endret postglasial

erosjonsbasis for Kobbelva.

Elva har en viss transport ut i sjøen og har bygd opp et
delta.

Overflaten av dette består av sand, men med finere

materiale i dybden.

Grusbankene indikerer også bunntransport,

hvilket er naturlig pga. erosjonen i sand/grusavsetningene
like oppstrøms.
Det er ikke planlagt regulering av Kobbvatn.

Kobbelv kraft-

stasjon vil bli bygget i fjell ved vannets østside.

Vannets

vannstand samt elvas vannføring vil bli endret.
Nord for Veikdalselvas innløp i Kobbvatn går en markert bergartsgrense mellom sedimentære bergarter i sør og granitt i
nord, fig. 4.
bekkeløp.

I grenseområdet er det blitt utviklet et

Denne lokaliteten har kvalitet og synlige inngrep

bør ikke finne sted.

Av planen fremgår at tillpstunnelen

fra Veikvatn i sin helhet skal drives fra stasjonsområdet.
Dette tyder på at lokaliteten kan bevares.
Vannstanden i Kobbvatn er avhengig av hvordan Kobbelv kraftverk kjres.

Utbyggeren har angitt fdlgende for pentade

nr. 1 og nr. 13 når det gjelder vannstander
verkene 1978b):

(NVE - Statskraft-
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on?
/sek

2o n?
/sek

48 n?
/sek

68 n?
/sek

Ureg.

1

7,1

7,8

8,2

8,5

7,4

Pentade nr. 13

7,0

7,7

8,2

8,5

7,1

Utslipp fra
kraftstas 'onen
Pentade nr.

Midlere sommervannstand vil bli lavere etter regulering og
om vinteren høyere, alt avhengig av hvorledes

kraftverket

kjres.
Avsetningene

rundt vannet og deltaet består av sandig materi-

ale, men det antas at dette ikke vil medføre økt erosjon.
Kobbelva vil få økt vannføring
oppstrøms

i feltet.

Ved Kobbelva vannmerke

er i dag normalvannforingen
eventuell utbygging
28,8 m?/sek

over året pga. overføringer

25,6 m/s.

(felt 383,3 km2)

Arealet Øker etter en

til 433,8 km2 og normalvannføringen

til

(1128%av normal).

Toppflommene vil forsvinne og det er angitt en maksimal driftsvannføring

på 70 m3/s, hvilket vil ligge betydelig

lavere enn

for en stor flom.
Imidlertid vil en få en jevnt større vannføring
perioder enn i dag.
transportforholdene.

Dette kan ha betydning

for lengre

for erosjon og

Hvordan løpet vil innstille seg på

denne nye tilstand er vanskelig å si pga. manglende

data.
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Reinokselva
Delfeltet utgjr
ved kote 300.

67 km,

og elva gar sammen med Gjerdalselva

Feltet gjengir de typiske forhold for hele

området på en klar og instruktiv måte.

Dalen har et vakkert

U-profil i tverrsnitt.
Dominerende i vassdraget er den store fjordsjøen Reinoksvatn
(664 m o.h.) med dyp på opptil 120 m, fig. 26.

Nedstrms

renner elva hovedsaklig i stryk over fast fjell med fosser
enkelte steder, fig. 18.

Men småbasseng i dalen er oppfylt

av losmateriale, i alt vesentlig oppstrms

vann 362.

Ved

innlopet til vannet er det betydelige mengder glasifluvialt
materiale og resedimentert fluvialt materiale.

I lia rundt

er det betydelig med morene med urmateriale videre oppover
mot Kirkfjellet.
På sletta nord for vannet er dybden til fjell mellom 4 og 22 m.
Massene består av grus med små steiner i det øvre laget, som
har en tykkelse på O til 5 m.

Under er det meget hardpakkede

grusmasser med store stein (Norges geotekniske institutt 1978).
Omkring Reinoksvatn er det større flater dekket med morene,
fig. 9.

Ved de fleste bekkeutlpere

sees ogs

sm& deltaer,

og under de bratte fjellskråningene er det urer.
delt i fire basseng med grunne terskler mellom.
kan dels være oppbygd av morene.

Vannet er
Tersklene

Det er tatt to seismiske

profiler vest i vannet, og disse viser en lsmassemektighet
på opptil 5 m (Norges geoteknisk institutt 1976).

Dette

indikerer at det er en god del masser på bunnen.

Fig. 26 (neste side). Dybdekart over Reinoksvatn.
(NVE - Statskraftverkene bilag 3.3.7.2)
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den 4,8 km lange strekningen (65 o/oo)
nedstrøms fjordsjøen. Det er mye avspylt og blankskurt berg
langs elva, slik at her finnes ikke materialkilder utover
den omtalte forekomsten av grus og morene. Det er noe for-

Elva faller 364 m

og betydelige urer å se, men disse har ingen
betydning for elvas transport. Mot samløp Gjerdalen faller
elva fra vann 362 i foss ut i dalen fra den hengende Reinoks-

vitringsmateriale

Den har ikke funnet svakhetslinje i berg
hvor den har klart å skjære seg ned slik den vanlige utviklingen er i overgangen mellom hengende dal og hoveddal.
dalen, fig. 22.

Det vil bli betydelige inngrep i dalen. Reinoksvatn blir
oppdemt 2l m og senket 39 m. Elvelpet vil bli ner torrlagt
nedstrøms. Videre trengs det store mengder masser som er
tenkt tatt fra massetak på vestsida av Livsejåkka, fra massetak på østsida av Reinokselva (omtalt ovenfor), tverrslag på
overføringstunnelen og fra steinbrudd nær dammen. Det vil
bli bygget vei fra Gjerdalen og opp til dammen.

Veikdalselva
Delfeltet utgj6r 124 km, hvor 4,2 km er bredekt (3,48).
Geomorfologisk har dette dreneringssystemet en uvanlig form.
Feltets østre grense mot Cokkuljokka, som drenerer østover,
Metamorfe kaledonske bergarter
er betinget av undergrunnen.
utgjør undergrunnen østover, mens granitt dominerer i feltet,
vedlegg 1. Geologiens betydning for denne utformingen sees
Utlopet
tydelig ved stlige del av Linnajav'ri og Fossvatn.
fra Fossvatn synes styrt av en basisk intrusiv som danner et
hyere

parti helt syd ved vannet, fig. 27.

Mot innløpet av Kobbvatn skjærer elva ned i kaledonske sedimenter igjen. Sedimentenes nordgrense med granitten er som nevnt
vakkert utformet i landskap med en markert fluvial nedskjæring.
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Fig. 27. Fossvatnets utlp sett mot st.
Den blankskurte fjelloverflaten er typisk for området.
(8.8.1977)
Vannene Linnajav'ri
Varrevæjekajav'ri
fig. 28.

(614 m o.h.), Fossvatn

(611 m o.h.) og

(357 m o.h.) er fjordsjøer

i fjellmassivet,

Dalen videre vestover er i bunnen ikke utpreget

glasial og synes mer som en sammensatt dalform tildels
utviklet ved botnbreer.

Nedenfor Veikvatnet

den hengende til hoveddalen

ved Kobbvatn.

nedenfor Kobbvatn synes å være forlengelsen
lige paleiske dalen med øst-vestgående

(196 m o.h.) er

Kobbelvas dal
av den opprinne-

retning fra svenske-

grensa til og ut fjorden.
På nordsiden

av Linnajav'ri

er et tynt lag med morene og det

er kartlagt en terrasse vel 60 m over dagens nivå (Foslie1942). Fra
Veikdalsisen
del.

drenerer noe av breen ut i Linnajav'ris

Et større delta er bygd opp, fig. 17.

raskt i kornstørrelse

fra steinet til silt.

vestlige

Materialet

avtar

Det er antagelig

store mengder avsatt også i vannet.

Fig. 28 (neste side). Dybdekart av fjordsjøene Fossvatn og
Linnajav'ri.
(NVE - Statskraftverkene
bilag 3.3.1.2)
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Elvestrekningen fra Linnajav'ri til Fossvatnet har fall 3,8 m
og g&r over blankskurt og avspylt fjell.
svakhetslinje i undergrunnen.

Lpet

folger en

Rundt Fossvatn er terrenget

småkupert og nær fritt for løsmateriale.
På den 2,3 km lange strekningen til Øvre Veikvatn (357 m o.h.)
faller elva 254 m (110

0/00).

Elva går her i foss og stryk.

L»pet g&r hovedsaklig i fast fjell.

Ved innlop vannet er det

bygd opp et lite delta.
Mot Veikvatnet faller elva 170 m p% 4,2 km (40 o/o0).

Forst

p& denne strekningen kan en si at lopet fdlger en dalform i
landskapet.

Et større delta er blitt bygd opp ved innløpet

til Veikvatn.
Til Kobbvatn er fallet 63 0/00, også hit er en del materiale
blitt transportert.
Linnajav'ri foreslås hevet 5,5 m ved hjelp av dammene ved
Fossvatn, senking er ikke aktuelt.

Dette medfører at deltaet

i dets vestre del dels vil bli utsatt for erosjon og dels
druknet pga. oppdemningen.

Lokaliteten vil bli ødelagt.

Hvorledes forholdene vil bli ved overgangen mellom morenedekket og deltaet når avrenningen tilpasser seg de nye forhold er uviss.
betydning.
br

flges

Forholdene ved lokalerosjonsbasis vil ha stor

Lokaliteten har faglig interesse og dens utvikling
hvis inngrep foretas.

Når Fossvatn når Linnajav'ris normalvannstand vil vannene
flyte sammen til ett.

Fossvatn heves da 9,2 m.

Det søkes om

å senke Fossvatn 90,8 m.
Elva nestroms Fossvatn vil få
side

8.

sterkt endret avrenninge, se

Dette medfører at det fluviale system ikke vil

opptre naturlig, men få en ny tilstand som det vil tilstrebe
likevekt.
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Veikvatn foreslås hevet 8,7 m og senket 26,3 m. Dette vil
delegge deltaet sr i vannet. Lokalitetes kan ikke sees &
ha faglig verdi.
Midlere
Nedstrøms til Kobbvatn vil elva bli ner trrlagt.
3
naturlig vannføring er 9,5 m /sek, mens den etter regulering
antas & bli 0,4 mt/sek. Men dette vil ikke berore faglig
forhold av interesse.
Inngrepene i delfeltet er mange og til dels meget omfattende.
Hele feltet vil bli berørt og ingen deler, med unntak av
Veikdalsisen, kan sies å forbli intakt etter en eventuell
utbygging.

SRFJORDELVA
2

Det er ikke kartlagt breer i nedbørfeltet som er 114 km.
ved eventuell reguAvrenningen er målt til 58,7 1/s/n.
lering vil vannfringen

ved utlopet kun utgjre

53% av

normalvannfringen.
Nær hele nedbørfeltets undergrunn består av granitt. Ved
utløp i Leirfjorden er det glimmerskifer med soner av kalkstein.

Mot svenskegrensa er det også metamorfe sedimenter.

Ved forsenkninger og ved vannene er det en del kvartære løsavsetninger. Ved utløpet har Andersen (1975) omtalt en større
moreneavsetning, antagelig av preboreal alder.
2
Langvatn (612 m o.h.) er en stor fjordsjø med areal 12 km ,
fig. 29. På nordsiden er det et relativt slakt, småkupert
terreng, og en finner her et større antall flyttblokker. På
sørsiden er det en bratt fjellside med steinur. Forøvrig er
det lite lsmateriale

i omr&det.

Fig. 29 (neste side). Dybdekart av Langvatn.
(NVE - Statskraftverkene bilag 3.3.3.2)
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Austervatn

(272 m o.h., areal l km)

en utbygging.

vil ogs& bli berrt

ved

Det er stort sett fjell i dagen i området, men

på østsiden er det en del løsavsetninger.
bygd ut et delta ved innlpet.

Videre har elva

I overflaten best&r det av

grovt materiale, grus og stein, men det er antagelig finere
fraksjoner utover i vannet.

Også her er det urer i forbind-

else med bratte fjellsider.

Deltaet synes i dag å være

stabilt og materialtransporten

ut i vannet er liten.

Elva går stri med en høy foss like nedenfor Austervatn til
Kolbakkvatna.

Videre nedstrøms vider dalen seg ut og får et

glasialt preg med elva bred og rolig flytende.

Ned mot

fjorden går elva stri med fosser og stryk før den slynger seg
med fine kulper mellom strukene helt nær utløpet.

Her skjærer

elva igjennom den omtalte randavsetningen.
Langvatn vil bli regulert og overført nordover, utover dette
er det ikke planlagt inngrep i feltet.

Vannet foreslås

hevet 9,7 m og senket til kote 560 i dets vestlige del og
til kote 545 i dets ostlige del.
11

n.

Torrlagt areal vil bli

Under befaringen er det ikke påvist områder av spesiell interesse.

Heller ikke er det påvist forhold som betinger ytter-

ligere undersøkelser om konsesjon blir gitt for utbygging.
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VURDERING

VERNEKRITERIER

- GENERELT

Ved en geofaglig vurdering i vassdragssaker er det naturlig
5i vurdere det aktuelle omr&det ut ifra:

1. Enkeltstående lokaliteter.
2. Viktige delområder

(sammensatt av flere

lokaliteter, forekomster m.m.).
3. Hele vassdragets nedbrfelt

som en enhet.

De enkeltstående lokaliteter
Disse vurderes ut i fra vernemomentene:
naturdokument

(historisk dokument)

dynamisk fagdokument
klassisk dokument
Naturdokumentet

er en lokalitet som kan inneholde avleiringer

eller landformer som er av betydning for tolking av områdets
og/eller omliggende områders utvikling, eller mer generelt de
aktuelle avleiringenes eller formtypenes dannelsesmåte
(Gjessing 1977).

Eksempel kan være et delta hvor studier av

det sedimenterte materialet kan si noe om områdets geomorfologiske utvikling fra isavsmeltingsperioden

av.

Andre

eksempler er myrer og morener.
Et dynamisk fagdokument forteller oss om dagens aktive
prosesser, eksempler er isbreer og elver.

Studium av aktive

-
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prosesser er viktig for forståelsen av landformene og deres
dannelse.

Det er viktig å verne områder der de formdannende

prosessene får virke mest mulig uforstyrret

(Gjessing 1977).

Klassiske objekter er spesielt interessante fordi en har faglige opplysninger om lokaliteten gjennom en lengre periode.
Disse lokalitetene står oftest også sentralt i undervisningsyemed.

Delområder
I vurderingsarbeidet

støter en også på områder, større eller

mindre, som inneholder flere elementer.

Elementene alene

kan være uinteressante i vernesammenheng, men sammen kan de
utgjøre et område som har stor faglig verdi.

Derfor må også

deler av naturen sees i sammenheng i både mindre og større
utstrekning enn ved vurdering av et vassdrags nedbørfelt.
Disse kan vurderes ut i fra (jfr. Gjessing 1977):
sammensatt område
nkkelomr&de
del av strre

sammenheng

Et sammensatt område inneholder former eller prosesser med
særlig stor rikdom, klarhet eller dimensjon.
Nøkkelområde er et felt hvis innhold av avsetninger og former
viser prosesser som er avgjørende for tolkning av visse
forhold.
Ofte kan et område inngå i et system eller en større sammenheng som tilsammen gir et helhetsbilde av et utviklingsforlp
eller et prosess-system.
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Nedbrfelt
Ved vurdering av nedbørfeltene kan de klassifiseres etter
i hvilken grad de er egnet som

(Faugli 1977):

typevassdrag
referansevassdrag
unikt vassdrag
I denne forbindelse er det faglig naturlig å vurdere KobbelvHellemo-området under ett.
som omhandler dette

Det vises derfor til egen rapport

(Faugli (b), under bearbeidelse).

VURDERINGSMATER
I forbindelse med en konsesjonssak må en også vurdere i
hvilken grad den aktuelle lokalitet eller det aktuelle
området er truet, eller ikke.

I dette ligger en vurdering

av den faglige kvalitet mot i verste fall tap av forekomsten.
Flgende
A I

tilr&dinger vil bli benyttet generelt:
Lokalitetens faglige verdi er så stor at den er
verneverdig.

Inngrep som forringer lokalitetens

verdi, må frarådes.
A II

Se også tilråding E nedenfor.

Lokaliteten kan muligens erstattes med en lignende
et annet sted i nærheten, men en har ikke tilstrekkelig med opplysninger til at en endelig utvelgelse
kan foretas.

B

Dette tilsier at en har valgmuligheter.

Lokaliteten er for dårlig kjent til at vurdering kan
foretas, men den er faglig lovende.
skelser

C

br

Videre under-

foretas snarest.

Lokaliteten har faglig kvalitet, men kan skånes i
denne sammenheng om en tar hensyn under detaljplanleggingen.

Dette tilsier at faglig ekspertise tas

med på råd under denne planleggingen.
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D

Lokaliteten m& undersokes fr den blir delagt, derfor må det stilles betingelser knyttet til selve
konsesjonen. Det vil si at videre arbeid med saken
er kun betinget av at konsesjon blir gitt.

E

I de tilfeller hvor tilrådingen om vern (A I) ikke
blir fulgt, vil dette medføre at forekomsten må
registreres og underskes i detalj. Dette fordi den
kan ha faglig verdi også som arkivmateriale.

G

Lokaliteten har en slik faglig verdi at den bør underskes

F

b&de fr,

under og etter en eventuell utbygging.

Faglige forhold som har kvalitet, men som i henhold
til dagens kjente utbyggingsplaner ikke vil bli
berørt. Utbygger gjøres oppmerksom på denne, slik
at forekomsten ved eventuelle endringer av planene
også blir holdt utenfor.
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VI. VURDERINGAV DET OMTALTE OMRÅDET

Området inneholder isolert sett flere faglige lokaliteter
av interesse, fig. 30.

Disse er delvis blitt omtalt under

de enkelte delfelt.
Ved betraktning av de enkeltstående lokaliteter inneholder
Kobbelvområdet en forekomst som er verneverdig.

Strandlinja

øst i Livsejav'ri har kvalitet som naturdokument, fig. 10.
Inngrep må her ikke finne sted slik at strandlinja, som er
utformet i lsmasser,

blir delagt.

Det er noe usikkert om

den vil bli påvirket ut i fra de foreliggende planer.

En må

her be om at faglig ekspertise blir konsultert under eventuelle tekniske inngrep

i dens nærområde.

I alle fall bør

forekomsten kartlegges i detalj hvis konsesjon blir gitt.
Tilråding Al og C.
Rundt Livsejav'ri er det interessante moreneforekomster.
Avsmeltingsforlopet

for dette området er faglig interessant og

lite kjent.

Ved den foreslåtte regulering av vannet vil

morenedekket

antagelig bli sterkt utsatt for erosjon.

Over-

flateformene selv i detalj bør registreres hvis konsesjon
blir gitt.

Dette tilsier at en kvartærgeologisk/geomorfologisk

kartlegging av området rundt Livsejav'ri og over mot vannskillet til Rombodalen

i m&lestokk l:10 000 anses ndvendig.

Tilråding D.
Bekken fra de brenære områdene syd for Slædovagjav'ri fører
ut i vannet mengder av suspendert materiale.
er et mindre delta under utvikling.

Av denne grunn

Studier av de aktive

prosesser her vil være av interesse ut i materialtransportens
kvalitet.

Tilråding D.
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Langvatn
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- verneverdig
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- interessant - berøres ikke (F)
- bør undersøkes

Veikvatn

Fig. 30. Kart over vurderte

(AI+C)

lokaliteter

(D,G)

med gitt tilråding.

-

Ura i Kirkefjellets
og har kvalitet.
grepene.
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vestvendte

skråning er spesielt vakker

Denne lokalitet antas ikke berørt av inn-

Tilråding F.

Nord for Veikdalselvas

innlp

i Kobbvatn gr

artsgrense mellom sedimentære bergarter
nord, fig. 4.

en markert berg-

i sør og granitt i

Denne lokaliteten har kvalitet som natur-

dokument og synlige inngrep bør ikke finne sted.

Tilråding

Al og C.
Veikdalselvas
er betinget

dreneringsmønster

av undergrunnens

har en uvanlig form.

ulikheter.

utbygging vil ikke influere på dette.
I Linnajav'ris

En eventuell
Tilråding F.

vestlige del er det bygd opp et delta pga.

Veikdalsisens

erosjon.

en regulering

og en registrering

tatt.

Dette

Denne forekomsten vil bli ødelagt ved
av dagens forhold er fore-

Her vil det vere av interesse & flge

etter at inngrepet har funnet sted.

opp underskelsen

Tilråding G.

Ut over disse er ikke omtalt lokaliteter

av faglig spesiell

interesse.
Løsmasseområdet

ved Livsejav'ri

et storre omrde.

må betraktes

som en del av

Men ved & folge den tilr&ding som er gitt,

antas dette å være tilstrekkelig.
Nedbørfeltene

som helhet vil bli vurdert i sammenheng med

Hellemo-området,

som allerede nevnt i forordet.

-
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VII, SAMMENDRAG

FAGLIG BESKRIVELSE
I denne rapporten er gitt en omtale av Kobbelv- og sørfjordvassdragets geomorfologi.
av overflateformene

Viktige elementer for forståelsen

er:

- undergrunnens sammensetning og struktur
- løsmaterialdekkets

dannelse og ytre former

- det rennende vanns arbeid
En forsøker så å klarlegge sammenhengen mellom prosess og
form.
Ved en vassdragsregulering

og utbygging vil en kunne ødelegge

eller forstyrre prosesser som
- foregår i skråninger
- opptrer pga. frost
- er betinget av isbreer
- er betinget av det rennende vann
Kobbelvomr&det
land.

ligger i Hamar&y og Srfold

kommuner i Nord-

Vassdragene renner ut i Leirfjorden, fig. 1.

Det er kun bilvei til indre del av Leirfjorden og frem til
utlpet

av Kobbvatn.

Hele feltet er 509 km

2 med hyeste

punkt 1455 m o.h. like nord for Reinoksvatn.

Inntrykket av

området er et goldt landskap med lite vegetasjon.
av utlpsomr&det

Med unntak

i fjorden og indre del av Kobbvatn, er

området nær fri for inngrep,og uberørthet er en fremtredende
egenskap.
I forbindelse med utbyggingsplaner har utbyggeren fått
utarbeidet et geologisk oversiktskart
institutt 1975), vedlegg 1.

(Norges geotekniske

-
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Berggrunnen kan etter alder og dannelsesmåte inndeles i
fire hovedenheter,

fra eldst til yngst:

1. granitt og gneis (bunn-massivet), grunnfjellsalder
2. sedimenter, leirstein og kalkstein, kambro-silurisk
3. metamorfe bergarter, pga. den kaledonske fjellkjedefoldning i slutten av silur.
4. kaledonske intrusiver, særlig amfibolitt og gabbro
Foldningen var så gjennomgripende at større partier ble
skj5vet frem over andre.

Her i omr&det finnes antagelig

tre-fire skyvedekker.
Undergrunnens

struktur har betydning for formene.

området gir granittens parallellstruktur
landskap, fig. 8.

I dette

et trappetrinnformet

Eksempel på undergrunnens strøk virker inn

bl.a. av den smale fjellrygg Linnavagge som boyer seg S-formig
etter gneisens strok.
Mer enn 60% av det omtalte området ligger over 600 m o.h.
I fjellområdet er det trekk av gamle former.

Disse er senere

blitt påvirket av landisen som dekket hele området.
betydning for overflateformene

er betydelige.

Dens

Et påfallende

trekk er de store fjordsjøene som alle ligger på ca. 600-700
m o.h.

Disse ligger i store overfordypninger

i dalbunnen og

har ofte dyp på over 100 m.
Under siste del av isavsmeltingsperioden og senere fram til
i dag har lokale breer virket.

Botnbreer og små breer har

gitt fjellområdet en alpin karakter.

Løsmaterialet er blitt

skyllet ned i dalene og bergoverflaten er meget blankskurt.
På denne finnes en rekke spor etter breenes bevegelse.

Under

steile fjellsider er det vanlig å se store urer, fig. 20.
Løsavsetninger

finnes vesentlig nede i dalene, men ved vann-

skillet nær Livsejav'ri er det betydelige moreneforekomster.
Breelvavsatte sand- og grusmasser dominerer i Gjerdalen,
rundt Kobbvatn og videre langs elva nedover.

Pga. lokale
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forhold under isavsmeltingen ble flere vann demmet opp av
isen.

Dette har medført til utvikling av en meget vakker

strandlinje ved Livsejav'ri.
strandlinje, fig. 10.

Denne ligger 83 mover

dagens

Strandlinjer sees også ved Linnajav'ri

og ved Varrevæjekajav'ri.
Det er blitt utarbeidet en geomorfologisk skisse for området,
fig. 9.

Denne gjengir et landskap som overalt har sjeldent

klart utformete overflateformer.

Bare fjelloverflater er

dominerende over store deler.
Fig. ll viser omr&dets avrenningsforhold.

Arsavlopet er

karakterisert ved at største flom opptrer i juni og den nest
største i oktober.
måneder.

Februar og mars er årets to lavvanns-

Vassdragene har store minstevannfØringer.

m% skyldes de mange store innsjene

Dette

og at sn/bresmeltingen

foregår over en lang periode om sommeren.

Alt i alt vil en

utbygging medføre at de store flommer forsvinner.
Kobbelvvassdraget er materialførende pga. breerosjon i feltet
og ved erosjon i løsmasseavsetningene.

Det er kun foretatt

beregning for transport av kjemisk oppløst materiale.

Som

ventet med en bergoverflate bestående av motstandsdyktige
bergarter er denne transporten liten, 29 tonn/km/r.
For transport av materiale er det de store flommene som har
betydning.

Av fig. 21 og 22 sees at i deler av Gjerdalen

finnes det en betydelig transport.

Også nedenfor Kobbvatn

har elva laget flere sår i breddene, fig. 13.
For vurdering av hvilken betydning de planlagte inngrep har
for de geofaglige forhold er området blitt inndelt i delfelt
og det enkelte felt blitt vurdert.

-
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VURDERTE LOKALITETER
For tiden er også det tilgrensede området i nordøst under
utredning for utbygging.

Dette medfører

at det er natur-

lig å vurdere Kobbelv- og Hellerne-området under ett (Faugli
(b), under bearbeidelse).

I denne rapporten er derfor bare

enkeltstående lokaliteter blitt vurdert isolert.
Sorn vernekriterier er nyttet egenskaper som: Naturdokument
(historisk dokument), dynamisk dokument og klassisk dokument.
For delområder er der vurdert ut i fra følgende kriterier:
sammensatt omr&de, nkkelomr&de

og del av strre

sammenheng.

Selve vurderingen fdlger i neste kapittel VIII KONKLUSJON
og ved fig. 30.

-
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KONKLUSJON

En endelig vurdering av Kobbelvvassdragets og sørfjordelvas
nedbørfelt vil utstå til rapport for Statskraftverkenes
Hellerne-prosjektet foreligger.

Derimot er enkeltstående

lokaliteter vurdert og tilrådinger er blitt gitt.
Under den faglige omtalen er kun påpekt interessante forhold
i Kobbelvvassdraget.
Strandlinja ved Livsejav'ri er den eneste lokalitet som er
påpekt som verneverdig.

Denne har kvalitet som naturdokument

og ethvert inngrep som forringer dens verdi må frarådes.
Denne bør detaljkartlegges.
Moreneforekomstene
br

Tilråding A I

og C.

rundt Livsejav'ri har faglig verdi og

kartlegges fdr vannet senkes.

Ved regulering av vannstand

vil dette løsmaterialdekket bli utsatt for erosjon.
Tilråding D.
Bekkene fra breornrådet syd for Slædovaggjav'ri transporterer
det breeroderte materialet ut i vannet.
transporten br

foretas.

Beregninger av denne

Tilr&ding D.

Ura i Kirkefjellets vestvendte skråning har faglig kvalitet.
Lokaliteten antas ikke å bli berørt.

Tilr&ding F.

Øst for Kobbvatn er det påpekt en bergartsgrense mellom
granitten i nord og de kaledonske sedimenter i sør.
er det blitt erodert en V-forrnig dal i grensesonen.

I tillegg
Lokali-

teten gjenspeiler de ulike bergarters betydning for landskapsutformingen og den har verneverdi.

Videre ligger den meget

synlig slik at den også får pedagogisk interesse.
ser det ut til at inngrep ikke er planlagt her.
og C.

Av planene
Tilråding A I
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Veikdalselvas dreneringsmonster
faglig interessant.

har en uvanlig form og er

Utbygging vil ikke forringe kvaliteten.

Tilråding F.
På deltaet og det brenære området vest i Linnajav'ri er det
foretatt en forundersøkelse av dets fluviale utvikling.
Denne underskelsen

br

klarlagt tilstrekkelig.

fullfores, slik at lokaliteten er
Området vil bli ødelagt hvis

utbygging pga. vannstandsendringer

i Linnajav'ri.

Tilråding D.

Denne vurdering omfatter bare enkeltstående lokaliteter av
grunner som er nevnt innledningsvis i dette kapitlet.
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Vedlegg 2
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