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FORORD 

Det foredrag som er trykt i NHF-rapport nr. 2 - Vannbruks -
planlegging og hydrologi, avsluttes med at: 

Arbeidet med det naturvitenskapelige utrednings a r beidet 
i de 10-års vernede vassdrag, Verneplan III, forventes 
avsluttet mai 1982. Resultatet av vurderingsarbeidet vil 
bli presentert på konferansen . 

Dessverre er dette arbeid blitt forsinket, slik at det 
endelige vurderingsresultat ikke kan presenteres. 

Her presenteres, som angitt i foredraget, en naturvitens kape -
lig analyse av den vedtatte verneplan etter vedtak av 6 . 4 . 1973 
og 31.10.1980. Analysen bygger på subjektivt skjønn fordi en 
ikke har dokumentasjon av de faglige verdier i disse objekt . 
Det er her i det alt vesentlige da tatt hensyn til feltets 
tilstand. 

Som kartbilag følger en ajourført kopi av det medfølgende 
kart i Sperstadutvalgets rapport av 1976 . 

Tallmaterialet bygger på publi s ert materiale f ra NVE og 
Norges Naturvernforbundets bok ''Energi, miljø og samfunn. 
For de midlertidig vernede objekt derimot er det foretatt 
spesielle beregninger av nedbørfeltene utført av Trond 
LØbben. 
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NATURFAGLIGE FORHOLD - VASSDRAGSPLANLEGGING 

ABSTRACT 

The evaluation of a plan for presentation of a watershed, 
and applications for the development of a watershed for 
energy production include both scientific studies and 
a nalysis of the consequences. The W1iversities are 
responsible for this work, which is coordinated by a 
separate secretariat. This is åone by the "Kontaktut-
valget for vassdragsreguleringer" at the University of Oslo. 

A set of evaluation criteria have been developed to 
estimate the value drainage basin's nature. In addition, 
an evaluation of an areas interest from a professional 
viewpoint is made, as well as its condition. After this is 
done, it is possible to decide if a watershed has value as 
a type or reference watershed, or whether professional 
interest alone indicates preservation. Further, the damage 
to the natural assets done by physical intervention is 
considered. The final decision is left to the responsible 
authorities. 

This report looks at the geo-scientific aspects of 
such evaluations. The main emphasis is on geomorphological 
and fluvial geomorfphological conditions. 

An analysis of preservation plans' scientific content 
will be given in a later report. 

Til alle våre vassdrag knytter det seg ulike interesser. Vassdragene 

kan bl.a. nyttes til kraftproduksjon, vannforsyning, fløting, forsk-

ning og undervisning, friluftsliv og rekreasjon. Vassdragene utgjør 

en særdeles viktig del av landskapsbildet, men nyttes også som resi-

p ient for kloakk m.v . 

Som følge av den tekniske og Økonomiske utvikling blir vassdragene etter-

hvert mer intensivt utnyttet og ulike bruksformer kommer ofte i konflikt 

med hverandre. Konflikten er særlig kommet til uttrykk når vassdragene 

er blitt tatt i bruk som resipient eller for kraftutbygging. 

Skal et vassdrag nyttes til energiproduksjon må det søkes konsesjon i 

henhold til Vassdragsreguleringsloven eller Vassdragsloven . 

Ved vassdragsplanleggingen er det spesielt i nevnte konsesjonssaker at 

det tas hensyn til nedbørfeltets naturverdier. Dette er lovbestemt. 

Ved annen vassdragsplanlegging er dette mer diffust. Det er Miljøvern-

departementet som i siste instans har sektoransvaret for naturvernet. 
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Verneplanen for vassdrag gjelder kun vern mot kraftutbygging, og den 

er ikke hjemlet i noen lov. Vernet bygger bare på vedtakene i Stor-

tinget. Nedenfor blir disse to typer vassdragssaker omtalt som verne-

plansaker og konsesjonssaker. 

Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo 

(KFV) har stått for dette utredningsarbeidet som en koordinator for 

arbeidet på landsbasis. Involvert i arbeidet er alle landets uni-

versiteter samt Norges Landbrukshøgskole . Disse har en representant 

hver i Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer. Dette 

utvalg står faglig ansvarlig for de vurderinger som foretas i denne 

sammenheng. 

Naturvernet har gjennom 70-årene fått en stadig styrket rolle i vass-

dragsplanleggingen. Holdningsendringen har flere årsaker, men først og 

fremst henger den sammen med den biologiske erkjennelsen av at naturen 

kan forandres irreversibelt av menneskenes virksomhet og at natur-

ressursene er begrenset. 

Økologien (ibefattet de abiotiske forhold) har en sentral rolle i vår 

forståelse av naturen og vårt forhold til den. Dette danner fundamentet 

for vurderingen av naturverdiene. Den naturvitenskapelige forskning 

hjelper her til å kartlegge og klassifisere naturverdiene ved å klarlegge 

prosessene og sammenhengene. Dette medfører innhenting av viten innenfor 

alle natursystemene, fra de berørte til de uberørte. 

AKTUELLE FAGOMRÅDER 

Ut i fra dagens situasjon er følgende fagområder involvert i utrednings-

arbeidet: 

1. Geofag: berggrunnsgeologi 

kvartærgeologi 

geomorfologi 

fluvialgeomorfologi (m/ hydrologi) 



2. Biofag: botanikk 

ferskvannsbiologi 

zoologi (ornitologi) 

- 3 -

Det utarbeides rapporter for hve r av fagene som så syes sammen til en 

tverrfaglig vurdering . Denne beskriver naturverdiene for det aktuel l e 

området. I konsesjonssaker gis i tillegg en konsekvensvurdering hvor 

en vurderer virkningene en eventuell utbygging vil fd på natursystemet. 

VASSDRAGETS NEDBØRFELT 

I dette arbeidet har forvaltningsmyndighetene akseptert at det er vass-

dragets nedbørfelt som må ligge til grunn for utredningsarbeidet. Dette 

betyr i verneplansammenheng at det i kke er bare vannsystemet som skal 

vernes, men hele nedbørfeltet. I konsesjonssaker betyr det at vår 

vurdering må gå på hele nedbørfeltet og ikke bare på de områder som fysisk 

blir forstyrret. 

Nedbørfeltet er et sammenhengende dynamisk system, der alle delene er 

knyttet sammen av vannsystemet. Alle prosessene i feltet er avhengig av 

hverandre. Det gjelder vannhusholdningen og landformingen med erosjon, 

transport og akkumulasjon. Det gjelder videre utformingen av plante- og 

dyreliv i Økosystemet. Et inngrep i en del av systemet medfører en lang 

rekke endringer i andre deler av systemet, i vannkvalitet, grunnvann, 

eros jons- og sedimentasjonsprosesser, lØpsforhold, lØpsmønstre, flom-

frekvens, isforhold, tåkeforhold og andre lokalklimatiske faktorer. 

Noen av de alvorligste konsekvenser har endringene i det na turgeografisk e 

miljø på plante- og dyreliv i vann og på land. Forandringene kan skje 

langsomt og svakt eller rask t og sterkt. 

VERDIKRITERIER 

Som verktøy for vurderingsarbeidet nyttes nå et sett av verdikriterier 

(hovedsakelig etter Gjessing 1980 og Moen 1980). På grwinlag av disse 

kriteriene vil en så konkludere om feltet har kvaliteter som gjør det 

egnet for vern. Verdikriteriene er satt opp i tre grupper: 

• 
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1 . Naturverdier 

A. Historisk dokument - g ir opplysninger om fortiden. Viktig for 

geofag, botanikk og ferskvannsbiologi. 

B. Prosesser i nåtid - gir opplysninger om nåtidens tilstand, f or-

teller om dagens prosesser. Spesielt viktig for geofag (særlig 

fluvialgeomorfologi). Ogs å relevant for botanikk og ferskvanns-

biologi. 

C. Produktivitet - Produksjon er en fundamental biologisk egenskap 

hos økosystemene. Viktig for terrestre o g limniske systemer. 

D. FW1.ksjon - nyttes bare av ornitologene. 

F. Typisk område - Feltet representerer en generell type eller det er 

representativt for (typisk for) en region, en landsdel, napjonalt 

eller internasjonalt . 

G. Sjeldenhet - nyttes av alle fag. 

H. Klarhet, størrelse - inneholder noe som er klart utformet eller 

prosesser som vises særlig klart. 

I. Diversitet, rrangfold - gir uttrykk for nedbørfeltets utvalg av 

biotoper eller naturtyper. Særlig viktig for de biologiske fag. 

L. Del av større sammenheng - nyttes spesielt a v geofagene. 

Il. Naturvitenskapelig brukerinteresse 

E. Referanseområde - Det er av verdi å bevare feltet mest mulig urørt 

for å kunne studere hvorledes naturen virker under minst mulig 

påvirkning. Dette har betydning i og f or seg og er viktig for å 

kunne sammenlikne med felt som blir sterkere påv irket, viktig for 

alle fag. 

J. Klassisk område/forekomst - Gamle undersøkelser eller undersøkelser 

har foregått gjennom lang tid. Aktuelt for alle fagområder. 

K. Nøkkelområde - Avgjørende for dokumentasjon, tolking, diskuajon, 

særlig brukt for geofag. 

P. Forskningsverdi - Verdi for forskning for enkeltfag eller helhet . 

Aktuelt for alle fag. 

R. Pedagogisk verdi - Verdi for ulike undervisningsformer og skole-

trinn. Aktuelt for alle fag. 
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Ill. Egnethet fo r vern 

M. Tilstand, grad av ubePørthet - Noen verneverdier er påvirket av 

irreversible inngrep. Kulturpåvirkning behøver imidlertid ikke 

være negativ, vern av kulturpåvirket natur hører med. Ofte vil 

uberørte områder være av spesiell verdi. 

N. Sårbarhet - Noen lokaliteter kan være svært sårbare, og krever 

strenge bestemmelser om de skal holdes intakt. Dette gjelder 

spesielt former dannet i løsmasser. 

IV. Sluttvurderingen 

Fig. 1 viser gangen i vurderingsarbeidet. 

1. a) Innsamling av 

grunnlagsmateriale 
b) Innsamling av 

prosjektnrr.teriale 
fra befaring og 

feltundersøkelser. 

4. a) Type-, referanse-

aspektet trekkes inn. 

b) Ev. reguleringsinngreps 

naturverdiene vurderes . 

(ikke aktuelt i verne-

planarbeidet). 

Typevassdrag 

2. Verdivurdering 
av nedbørfeltets 

faglige innhold 

ved hjelp av 

verdikriteriene. 

3. Vurdering av 

tilstand og 

sårbarhet. 

5. Anbefaling om nedbør-
feltets bruk utifra 

naturverdiene gis til 

forvaltningsmyndig-

hetene. 

Typevassdraget er representativt for den regionen det tilhører. Det 

å peke ut et typevassd.i:agforutsetter derfor at det for hele regionen 

foreligger en oversikt over de viktigste trekk innenfor alle fagområder. 

Viktige sider som bl.a. må vurderes, er regionens høydegradient, topo-

grafi, variasjon i berggrunnsgeologiske, ·kvartærgeologiske og geomorfo-

logiske trekk, elvesystemenes utforming og prosesser knyttet til disse, 

variasjoner i flora og vegetasjon, struktur og sammensetning av fugle-

og pattedyrfaunaen, variasjonen i fysisk-kjemiske og biologiske forhold 

innenfor vann og vassdrag. 
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Re f eransevassdrag 
Det referansematerialet som naturen representerer, er uhyre verdifullt. 

Forutsetningen for at vi skal kunne registrere og forstå hva vi -

menneskene - f oretar oss av inngrep er at vi har natur å sammenligne 

med, som er nær fri for disse inngrep . 

Dette er ·ikke minst v iktig når det gjelder å bøte på reguleringenes 

virkninger og for overvåking og pleie av regulerte vassdrag. Det er helt 

avgjørende kunne ha uregulerte vassdrag av liknende typer til rådighet. 

Unike vassdrag 
I tillegg kan det være nedbørfelt hvor en har helt spesielle forhold 

som gjør at det bør vernes. Feltet med stort innslag av "uberørt" natur 

vil fa lle inn i denne gruppen. 

GEOFAG (i hovedsak etter Gjessing 1980) 

I vassdragssak.ene har geomorfologi og kvartærgeologi s t ått i fokus . 

Grunnen til dette er at løsmaterialavsetningene og løsmaterialformene er 

forholdsvis små og lett sårbare, slik at de lett blir Ødelagt . Men sam-

tidig danner de vesentlige komponen ter i naturen. Videre er fluvial-

geomorfologien tillagt spesiell vekt. Dette er naturlig da ethvert 

reguleringsinngrep forstyrrer det hydrologiske system og dermed påvirker 

de fluviale prosesser og former. 

De omtalte verdikriterier gir grunnlaget for hvilke trekk det blir lagt 

vekt på. Det er svarene på om de nevnte kriteriene gjelder og med 

hvilken styrke, som bestemmer om de eksisterende former, avsetninger og 

prosesser er av verdi. 

Dette krever god oversikt over det aktuelle felt o g r egion samt hele 

landet. Det er kun landets fagekspertise som kan gi en skikkelig 

vurdering til dette formål. 

Det er også et behov f or den geofaglige forskning og undervisning å ha 

et utvalg av vernede og uregulerte vassdrag . 
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Til all forskning som gjelder grunnvann, vannets bevegelse i løpene, 

avrenningens avhengighet av nedbØr, snøsmelting , forholdene i nedbØr-

feltet osv . , er det nødvendig å ha uforstyrrete eller "naturlige" n e d -

børfelt å arbeide i. For den anvendte hydrologiske forskningen er det 

naturligvis viktig å ha uforstyrrete referansevassdrag for å kunne 

bedømme forholdene i de regulerte vassdragene. 

Det hydrologiske regimet er bestemmende for de fluvialgeomorfologi s k e 

p rosessene, erosjon, transport, akkumulasjon, dannelse av daler, elve-

vifter , elvesletter, deltaer, med ulike lØpsformer, lØpsmønstere o s v. 

For å kunne arbeide med.å klarlegge fundamentale prinsipper, må grunn-

forskningen i disse disiplinene ha et utvalg qV uregulerte, minst mulig 

påvirkede vassdrag, der de ulike formtypene og prosessene er repres en-

tert. Reguleringenes virkning på de fluvialgeomorfologiske pro ses sene , 

løpsend.ringer m.v. kan bare fØlges dersom en har uregulerte vassdrag 

som standard å måle disse mot. 

FLUVIALGEOMORFOLOGI SPESIELT 

Rundt om i: landet er det en rekke vassdragstyper. Disse er på f orskjel-

lig måte og i ulik grad sårbare for inngrep. Ved vassdragsplanleggingen 

er det derfor viktig at det blir foretatt en fornuftig disponering av 

bruken. Det må skjeles til at vi har lignende system med på verneplanen. 

Av typer eller regimer som bør med kan nevnes: 

- elver i _leirterreng, spesielt på Østlandet og i Trøndelag 

- elver i områder med lite løsmasser og med avrenningen mest over fast 

fjell, spesielt på sørlandet og i Nordland 

- elver i kvartære løsmasser, spesielt for indre Østlandet og på 

Vestlandet, i Trøndelag og i Finnmark 

- brevassdrag i områder med g l asiasjon som Folgefonna, Jotunheimen, 

Breheimen, Jostedalsbreen og Svartisen 

- elver over kalkrik berggrunn med underjordisk lØp som i Svartisområdet 

- elver i· ulike daltyper og med utviklet elveslette. Elvedalen har 

en spesiell betydning . Den er som landskapselement meget karakteris-

tis k f o r samfunnet og har skiftet karakter gjennom tidene. Særskilt 
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intensiv var omvandlingen under og straks etter landisens avsmelting. 

Da ble størstedelen av de løse avsetningene og de beste jordarter 

som nå finnes i elvedalene, dannet 

- elver med spesielle løpsmøstre som bl.a. meandere og anastomose 

- elver med ulik transportevne, vurdert ved bwmtransport, transport 

av suspendert materiale og ved transport av kjemisk oppløst materiale 

- elver innen ulikt hydrologisk regime 

- elver i uberørt tilstand eller tilnærmet uberørte som f.eks. Lomsdals-

vassdraget i Nordland. 

Det finnes i dag ingen oversikt over våre vassdragstyper og deres status. 

I forbindelse med verneplanarbeidet vil det bl.a. bli foretatt en 

vurdering utifra de nevnte faktorer. 

GEOFAGLIGE TYPEVASSDRAG 

Typevassdragene er viktige i vernesammenheng. Det verktøy som er anvend-

bart her er regioninndeling. Nå finnes det ingen relevant regioninn-

deling utifra de geofa glige forhold for Norge. På bakgrunn av arbeidet 

med verneplanen arbeides det med å lage en slik-.i.nndeling {Faugli 

1980a) . 

VERNEPLAN I + Il + Ill 

Stortinget har fattet to vedtak i verneplansarbeidet. En naturviten-

skapelig analyse av disse vedtak er foretatt (Faugli 1980bogFaugli in 

prep.). 

Arbeidet med det naturvitenskapelige utredningsarbeidet i de 10-års 

vernede vassdrag, Verneplan Ill, forventes avsl uttet mai 1982. Resultatet 

av vurderingsarbeidet vil bli presentert på konf eransen (Faugli in prep.). 
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KONSESJONSSAKER 

Arbeidet følger i dag et saksopplegg som enkelt skissert er som følger: 

1. Sekretariatet (til K.FV/NK) mottar melding om alle reguleringssaker 

fra NVE - Vassdragsdirektoratet. 

2. Befaringer utføres lokalt - kontakt med konsesjonssøkeren etableres. 

3. Eventuelle undersøkelser gjennomføres. De samme fagområdene som 

under verneplanarbeidet er involvert. 

4. Rapporter utarbeides. 

5. Tverrfaglig helhetsvurdering og konsekvensvurdering lages av Det 

nasjonale kontaktutvalg for Denne trykkes 

for større saker i dette utvalgs egen rapportserie (jfr. Jensen 1982). 

6. Ev. konsesjonsbetingede etterundersøkelser igangsettes. 
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VERNEPLAN FOR VASSDRAG - NATURVITENSKAPELIG VURDERING 

TABELLER 

Det følger en tabellarisk oversikt over verneplanens vass-
drag og objekter. Under den videre behandling vises det 
til denne. Kommentarene om inngrep bygger på tilgjengelige 
data og kjennskapet til de aktuelle objekt. Vurderingen av 
et objekt s mulige egne thet for naturvitenskapelige inte-
resser, er selvfølgelig subjektiv. 

VERNEINTERESSER 

Det er i denne sammenheng naturlig å inndele disse i fire 
grupper: 

1. Allmenne naturvern- og friluftsinteresser. 
2. Resipientinteresser. 
3. Kulturverninteresser. 
4. Naturvitenskapelige interesser. 

I selve arbeidet har disse interesser blitt ivaretatt av 
Sperstadutvalget, ved representanter fra Statens Naturvernråd, 
Statens friluftsråd, Mil jøverndepartementet og Kontaktutvalget 
for vassdragsreguleringer. 

Ved vurdering av den vedtatte plan er det klart at objekter 
en sektorinteresse finner uakseptabel, kan være det viktige 
objekt for en annen interessegruppe. 

Ved denne anlednin g e r det foretatt en vurderin g av verneplane n 
e n e og alen e ut i fra sektorinteressen naturvitenskap. 
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I 1960 reiste Stortinget spørsmålet om en ikke burde få 
u tarbeidet en samlet plan over vassdrag som burde vernes. 
Undersøkelseskomi teen vedrørende fredning mot vassdragsut-
bygging (Gabrie lsen-komiteen) ble nedsatt og hadde som oppgave 

"å undersøke spørsmålet om fredning av visse områder mot 
inngrep som står i sammenheng med utbygging og regulering 
av vassdrag for kraftproduksjon." 

De n naturvi t enskapelige sektor var ikke representert her . 
I a lt 94 objekter ble vurdert. Det hele munnet ut i at 
Industridepartementet burde medvirke til en snarlig fullføring 
av arbeidet. 

Det ble så i 1969 nedsatt et utvalg for å arbeide videre med 
saken. Dette utvalg fikk vassdragsdirektør H.P. Sperstad som 
formann. 

6 . april 1973 fattet Stortinget det første vedtak. I alt 
95 objekter ble gitt varig vern. Neste vedtak ble fattet 
30. oktober 1980, da ble 54 vassdrag/objekter vernet. I til-
legg er plan III under arbeid og her er 58 objekter oppe til 
v urdering. Disse er midlertidig vernet fram til 6. april 198 5 . 

Vassdragene er vernet mot kraftutbygging, det er ikke tale om 
en landsplan for verneverdige naturområder. Dette gjør at en 
i utgangspunktet logisk reagerer på at objekter uten kraft -
potensial e r tatt med. Det er enighet om at de naturviten-
skapelige verdier er uavhengig av feltets kraftpotensial. 
Likevel er det viktig å være klar over at vassdrag med stort fall 
som har stryk og fosser oftest er landskapelig de mest aktuelle. 
Me n nettopp disse har også stort kraftpotensial. Vassdrags -
direktoratet opplyser at i de ar.gitte tall for kraftpotensialet 
e r det allerede tatt hensyn til en rekke forhold som bl.a . 
miljøforhold og hva som anses samfunnsmessig relevant å nytte. 
Likevel må det være en inkonsekvens når en har det faktum at 
a v de 58 objekter har 12 et potensial på null. Det er ikke 
holdbart som argument f or vern at dette er gjort : 
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"fo r å gi f orslagstillerne v isshe t om at utbygging ikke er 
aktuelt og unngå diskus jon o m mulig utnyttelse der et 
ubetydelig kra ftpotensial stå r mot interesser som e r 
foreslått vernet." 

(Kontaktutvalget Kraftutbygging - naturvern 1976) 

De t synes meg at det er vassdragets kraftpotensial fremfor 
fagl ige kvaliteter som avgjør vern eller ikke. 

Hva menes med et vassdrag? En definisjon må knyttes til 
avrenninge n. Avrenningen fra jordoverflaten konsentreres i 
bekker, e l ver og innsjøer som til sammen utgjør vassdrag. 
Nedbørfeltet er det areal som drenerer til vassdraget. Innen 
den avgrensede enhet er vassdraget og de tilstøtende omgivelser 
knyttet sammen. Det er å betrakte som et sammenhengende, 
dynamisk system. 

I denne sammenheng er det viktig å påpeke at nedbørfelt som 
omfatter landskap fra fjell til fjord blir spesielt viktige . 
I tillegg vil de uberørte områ dene, som det i dag e r ytterst 
få av, ha stor verneverdi. De rmed blir de vassdrag hvor disse 
to egenskapene kan forenes særs verdifulle faglig sett . 

Alle landskaper kan plasseres mellom de to ytterpunktene 
uberørt/naturl ig og helt kult urpåvirket. Vern inkluderer vern 
av den natur som også finnes i sterkt kul turpåvirkede land-
skaper. Sentralt blir prosessene som har formet landskapet og 
prosessene som holder det vedlike eller medfører at det endrer 
seg. 

Fjellområdene har det mest uberørte preg ove r seg . Nå r en 
kommer ned i d a len dominerer det kulturpåvirkede landskap mer 
og mer . 

Myndighetene har akseptert a t det er nedbørfeltet til vass-
draget som er vernet og ikke b are vannsystemet. 
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P& dagen s vedtatte plan synes medtatt likt og ulikt. F . eks. 
er med taLt tretten enke ltstående va nnflater . Selv om det er 

na Lurv itenskapelige inte r e sser he r, bø r vern a v s j øer 
sikres på annen måte. 

Vi dere e r medtat t tolv objekte r som har så store tek niske inn-
grep i vannsys temet at de faller ut. Vi dere bortfaller største-
delen av Nj a rdarheim og Børgefjell som har lite med vassdrag å 
g jøre. Spesielt for Østlandet er det medtatt en rekke ikke-
vassdrag på Verneplanen. 

aturvitenskapelig vil de hele vassdrag, definert som nedbør-
f elt f or vassdraget fra fjell til fjord, være de mest aktuelle. 
Sidevassdra g som Sjoa og Lora kan 6g ha betydelig fag l ig 
interesse . Det samme kan også gjelde grensevassdragene som 
f. eks. Trysilelva. 

I alt er 149 vassdrag/objekter vernet. 

Av de 122 resterende objekter er 89 å betrakte som "hele'' 
vassdrag, og i tillegg naturvitenskapelig akseptable, jfr. 
tabell 1. Av disse vassdragene har 67 kraftpotensial 0 GWh. 
Dett e tilsie r at med dagens da ta er 22 hele vassdrag, som kan 
være naturvitenskapelige interessante vernet mot k raftut-
b ygging. I s um er båndlagt 11 , 5 TWh. 

MÅL SETTING 

Industridepartementet sat te som kjent opp fire punkter som 
en rettesnor for vurderingen under arbeidet med plan I. De t te 
er b litt akseptert som planens målsetti ng: 

"a. De utvalgte vassdrag med tilstø t ende områder bø r 
r epresentere et variert tilbud CTV verneverdier og 
t yper av vassdragsområder. Noen av områdene bør 
være av betydelig størrelse. 

b. Verneplanen må g i en rimelig fordeling på de ulike 
landsdeler, dog slik at de vassdragsområder som er 
s entralt beliggende og som betyr mye for mange 
mennesker gis prioritet. 
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c. Planen må ikke gis et slikt omfang at dekning 
av landets elektrisitetsbehov vil medføre f o r 
store ofre . 

d. Andre inngrep i de sikrede områder som kan 
redusere deres verdi for naturvern, friluftsliv 
og vitenskap må søkes unngått." 

Pkt . a, b og delvis c har betydning i denne sammenheng. 
I det følgende blir punktene først vurdert enkeltv is o g 
deretter blir det gitt en samlet vurdering av planen. 

Pkt. a 

Vassdragene skal representere et variert tilbud av typer, de t 
vil si de ulike landskapstyper skal være representert. Dette 
må føre til at en rekke vassdrag spredt over det ganske land 
må være med. Det ser ut til at det nevnte punkt ikke har ha tt 
noen avgjørende betydning for Stortingets vedtak. Betraktes 
det totale båndlagte areal fylkesvis for samtlige vernede 
objekter, viser det at følgende fylker har under 6,0%: 

Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordal a nd, Sogn og 
Fjordane , Møre og Romsdal , sør- Trøndelag og Nordland. 

Betraktes kun de naturvitenskapelige interes sante f a ller o g så 
Østfold, Oslo/Akershus og Telemark inn i denne gruppen. 

Utvalget av vas s drag kan ikke etter min vurdering være r e pre -
sentativt for verneverdier eller typer av vassdragsområder. 

Det heter videre at noen av områdene bør være av betydelig 
størrelse. Nærmere angivelse er ikke gitt. største enkelt-
objekt er Tana med 10 634 km2 felt i Norge, dernest kommer 
Trysilvassdraget med 4 796 km2 , som er et sidevassdrag (grense-
vassdrag) . 
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2 Ve lges, og det er bare et valg, SOO km s om arealgrense for 
et vassdraJ , har vi 62 vassdra g med nedbørfe l t over 500 km 2 

i landet, hvorav 4i ligger syd for Troms. 27 av de 62 er 
a llerede utbygd. 

He l e vas s dr ag større 500 km 2 enn : 

På vernepl an I Midler-På verne-
Areal Antall - naturviten- planen tidig Konsesjon Utbygd/ 

skapelig totalt vern til søkes 
kvalifisert 198 5 

5000 8 1 1 0 0 

3000 13 1 l l 1 

2000 17 1 1 4 l 

1000 34 1 2 6 5 

og betraktet 
alle større 62 9 10 9 8 
enn 500 

Arealbetraktning av de 89 hele faglig e gnete vassdrag på 
ve rneplanen: 

Antall syd Antall i 
Surn for Troms Troms/Finnmark 

>l COO km 2 0 1 l 

> 500 km2 2 7 9 

> 400 km2 2 7 9 

> 300 km2 4 12 18 

utby gges 

7 

10 

12 

21 

35 

Dette v iser hvor skjevt planen er kommet ut, utifra pkt. a. 

Selv om det ikke faller inn under noen av punktene er det 
nat urlig å vurdere objektene litt videre ut i fra arealstørrelse. 
Nedbørfeltets størrelse er ikke noe naturvitenskapelig kriterium 
på verdier . Aktuelle felt er heller ikke sammenlignbare fra 
landsdel til landsdel pga. de ulike gradientforhold som finnes 
f.eks. i Finnmark og på Vestlandet . 
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En vurdering utifra en areal grense på 10 0 km 2 v iser at 13 
objek t er er mindre, 7 er endog mindre enn 50 km2 . 

Det er k lart at det påpekte misforhold ikke er i samsvar med 
pkt . a. 

Pkt. b 

Her blir landsdelenes behov fo r vassdrag tatt opp. Hva som 
menes med en landsdel, sies det intet om. Ved denne betrakt-
ning finner jeg det naturl ig å inndele landet i seks deler. 
Pga . statistiske hensyn blir disse atskilt utifra fylkes-
grenser, altså en tillempet administrativ inndeling. Østlandet 
omfa t ter Akershus, Østfold, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, 

2 Ve stfold og Telemark, totalt 94 666 km eller 29,3 % av fast-
landets a real. Sørlandet (Agderfylkene og Roga land) utgjør 
7 ,9 %, Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Roms dal) utgjør 15,2%, Trøndelag (begge Trøndelagsfylkene) 
1 2,8 %, Nordland (fylket) 11,8 % og Troms/Finnmark 23,0 %. 
Betraktes vernet areal totalt får en følgende tall i relasjon 
til landsdelens areal: 

Totalt 
km2 

Vernet Naturvitenskape-
areal i total t Ug_ eqne t i % 

Østla ndet 94 666 22,4 15,2 

sørlandet 25 633 8,6 4,2 

Vestlandet 49 372 7,6 7 , 0 

Trøndelag 41 294 5,6 4,0 

Nordl and 38 327 5,1 3,5 

Troms/Finnmark 74 603 46 , 3 40 , 8 

Nor 9e 323 895 20,4 16,2 

Dette er viktig å legge merke til under det videre arbeid. 
Selv ved en så grov oppsplitting fremkommer skjevheten helt 
tydelig. 
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Østlandet har 20 egned e objek ter av 39 vernede. Vi har ingen 
vassdrag fra f jel l til f j ord med unntak av kystvassdragene 
Herreelv og Gjerstadelv, men Trysilvassdraget dominerer og 
dets area l utgjør alene 5% . Av hele vassdrag er Gjerstadelv 

2 det største me d 386 km . Arealmessig har Østlande t kommet 
meget godt ut , men utvalget av vassdrage t er lite tilfreds-
sti llende. 

Sørlandet har 9 objekter med 6 e gnet og med et objek t hvo r 
deler kan nyttes. største hele vassdrag er Håelva på Jæren 

2 . ' 
med 160 km . Kommentarer er unødvendig . Utenom Jæren er ikke 
medt a tt noen vassdrag fra fjell til fjord. 

Vestlandet har 17 objekter hvorav 15 er egnet. største vass-
drag er Ve ig med sine 982 km2 . Påfallende er det at kystområdet 
er helt utelatt. 

Trøndelag har kommet meget skjevt ut. Selv om de 11 største 
vassdrag (areal større e nn 500 km2 ) ialt utgjør 64 % av lands-
delens areal, er ingen av disse ennå tatt med på Verneplanen. 
De som er tatt med, utgjør mildt sagt et bes kjedent utvalg. 

2 Nordland s objek ter har en gjennomsnittsstørrelse på 1 29 km . 
Fylket er enestående i landsmålestokk ved at en her har repre-
sentert de aller fles te land former som finne s i landet . Det 
synes som om myndighetene ikke har hatt noen målsetting for 
sin politikk utover å behandle ett og ett vassdrag for dermed 
å oppnå maksimal utbyggingseffekt. Likevel er å håpe at en 
får en samlet plan i hver t fall for større deler av fylket når 
konse sjonssøknadene for Vefsna og Saltfj ell/Svartisen skal 
behandles. 

Troms/Finnmark derimot har få tt en arealmessig dekning på 
opp imot 50%. 
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Pkt. b er heller ikke oppfyllt. Dette har b litt erkjent i 
det videre arbeid, men likeve l synes det liten vilje til å 
føl ge opp gjennom det siste ve rnep l ansvedtaket av 31.10 . 1980. 

Pkt . c og d 

Pkt . c har liten aktualitet ved en naturvitenskapelig gjennom-
gåelse av p lanen, men de t synes opplagt at dette punkt er 
tilfredsstilt. 

Pkt . d går ikke på vurderingsproblematikken, me n på s kjøtselen 
av områdene . Og dette er et meget sentralt punkt. Det kan 
nemlig vise seg at andre inngrep medfører at obj ektet i kke har 
noen interesse eller at g runnlaget for vernevedtaket er blitt 
så sterkt at det bør tas opp på ny. 

KONTAKTUTVALGETS FAGLIGE DOKUMENTASJON 

Til Verneplan I ble Kontaktutvalget bedt om å fremlegge en 
innstil ling over aktuelle vassdrag. En fikk måned til 
disposisjon. Det sier seg selv at denne oppgaven ikke kunne 
løses tilfredsstillende. Fremstillingen kunne ikke bli dekkende 
hverken kvantitativt eller kvalitativt. Eller som det ble sagt 
den gang (vedlegg A i Kontaktutvalget Kraftutbygging - natur-
vern , 1974): 

"Ingen ansvarlig komite eller institusjon k an på så kort tid 
som man her har hatt til rådighet, fremlegge en tilnærmet 
adekvat dokumentasjon av naturvite nskapelige interesser på 
tverrfaglig bas is. Kontaktutva lget h ar således i denne sak 
vært stilt overfor en oppgave som utfra de gitt e forutset -
n inger er u l øselig. Ved utarbeidelsen av den foreliggende 
innstilling, har Konta ktutvalget ikke hatt a nledning til å 
fo r eta fel t undersøkelser. Den dokumen tasjon som f remlegges 
er således utelukkende basert på innsamling av på forhånd 
forel iggende materiale." 
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Kontaktutvalget omtalte 88 objek ter. 34 av disse objektene 
b l e prioritert i vernesammenheng. Dette betyr ikke at de 
vassdrag som ikke ble prioritert er uinteressante, men en 
mente at grunnlaget ikke var tilstrekkelig for å kunne gi 
en uttalelse. 

Av de 34 prioriterte ble 16 objekter gitt varig vern av 
Stortinget. De store vassdragene som bl.a. Veig, Driva, 
Vefsna og Beiarelva ble imidlertid utelatt. De kontroversi-
e lle objektene ble altså holdt utenfor. 

Det ble den gang ikke lagt vekt på det departementet uttalte 
(Industridepartementet 1972): 

"Vassdragenes egenverdi utelukkende som del av natur og 
landskap vil således måtte tillegges betydelig vekt i 
vurderingen." 

Under arbeidet med Verneplan II fikk en mulighet til å befare 
f lere av vassdragene sommeren 1975. Men det er klart at det 
med kun en feltsesong og den tid som ble stilt til disposisjon, 
ikke var mulig å gjennomføre prosjektet faglig tilfredsstillende. 
Utvalgets dokumentasjon og innstilling fulgte som vedlegg 1 i 
Sperstad-utvalgets rapport 1976 (Kontaktutvalget Kraftutbygging 
- naturvern 1976). 

Av naturvitenskapelige grunner ble Eikefetelvi og Lomsdals-
vassdraget prioritert varig vernet samt sidevassdraget Forra i 
StjØrdalsvassdraget . I tillegg ble 8 vassdrag foreslått varig 
vernet, samt delfeltet Herringelv i Fustavassdraget. 

Stortinget vedtok at Eikefetelvi blir gitt varig vern, Loms-
dalsvassdraget og Forra 10-års vern. 3 av de 8 nevnte vassdrag 
b l ir videre foreslått gitt vern, likeledes Herringelva som inn-
går i Fustavassdraget. 

Utifra verneplansarbeidet må en si at det er en viss bedring når 
det gjelder å ivareta våre faglige krav. Det er å håpe at inn-
flytelsen blir økende for den resterende del av arbeidet. 
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VASSDRAG MI DLERTIDIG VERNET TIL 1985 

I nær framtid avsluttes utredningsarbeid i de objekt som er 
midlertidig vernet til 1985. Etter ønske fra Sperstad-utvalget 
ble dette arbeid tatt opp høsten 1976 og Miljøverndepartementet 
nedsatte egne styringsgrupper til å utrede verneinteressene. 
Arbeidet med den naturvitenskapelige delen har vært ledet av 
en gruppe med Just Gjessing, Universitetet i Oslo, som formann. 
Gruppens dokumentasjon og innstilling blir publisert i en 
egen NOU-rapport senhøstes 1982. 

Denne utredningen er basert på et omfattende undersøkelses -
og vurderingsarbeide som har foregått i årene 1976 til 1982. 
Fagmiljøene ved landets universiteter har stått for under-
søkelsene i vassdragene i den enkelte landsdel . Undersøkelsene 
har ført til et stort antall fagrapporter. De fleste er 
utgitt i Universitetetenes rapportserier. Prosjektet har vært 
koordinert og ledet av Styringsgruppen med tilknyttede fag -
konsulenter. 

Utredningen vil inneholde en oversikt over prosjektets bak-
g runn, arbeidsopplegg og en orientering om arbeidets faglige 
grunnlag. Videre følger en sammenfatning av de viktigste 
resultatene av fagundersøkelsene i de enkelte vassdragene, 
Til sist gir gruppen en samlet vurdering av naturverdiene 
i vassdragene. Gruppen har også foretatt en vurdering av 
hvilke vassdrag som best vil tjene Verneplanens målsetting 
når det gjelder naturverdiene. Tabell 2 gir en oversikt over 
de objekt som inngår i dette arbeid. Det fremgår av denne at 
de aktuelle objekt fordeler seg som følger på landsdelene: 

Total t 2 Vernet Objekt under behandling 
areal , km totalt, % Verneplan III, % 

Østlandet 94 666 22,4 7,2 

sørlandet 25 633 8,6 8,0 

Vestlandet 49 372 7,6 8,0 

Trøndelag 41 294 5,6 12,7 

Nordland 38 327 5,1 1,3 

Troms/Finnmark 74 603 46,3 9,4 

Norge 323 895 20,4 7,9 
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Betrakter en denne fordeling uten tanke på faglige forhold, 
ser en at det nå er mulig å sikre de landsdeler som hittil 
har kommet svakt ut med hensyn til vernede objekt. Men fort-
satt er No rdland et unntak. De tte tilsier at en her må foreta 
grundige vurderinger nå r de konsesj onssøkte vassdragene skal 
behandles. 

Da vurde r i ngsarbeidet ikke er avsluttet enda, er det i kke 
riktig å foreta noen videre analyse av de enke l te objekt her 
og nå . 

I de fle ste objekt som inngår i vurderingsarbeidet er det 
foretatt feltarbeid innen de aktuelle fag. Bare i noen f å 
ob jekt er det kun utført enkle befaringer. Dette skyldes 
økonomiske begrensninger. Ved å ta hensyn såve l til Økonomiske 
som til faglige o g p rak tisk e forhold, inklusive kapasiteten til 
undersøkelser og vurderingsarbeid ble en stående ved følgende 
fagområder : 

Geofag med særlig vekt på landformene (geomorfologi) og siste 
del av den geolo giske historie (kvartærgeologi) . Elvenes 
betydning f or landformene ( fluvialgeomorfo l o g i, som er s å nær 
knyttet til vassdr agene, er blitt viet så stor oppmerksomhe t 
som det har vært kapasitet til. Hydrologiske f orhold er såvidt 
mulig vurdert på grunnlag av foreliggende materiale. 

I botanikk er hovedvekten av undersøkelsene l agt på å avklare 
hvilke vegetasjonstyper som inngå r i hvert område . Videre har 
en søk t å klarlegge de grove trekk i dominansforhold, sammen -
setning og fordeling av viktige plantesamfunn. I noen vassdrag 
er det foretatt vegetasj onskart legging av enkelte delområder. 
I tillegg er det f oretatt supplerende artsregistreringer der 
dette er ansett nødvendig. 



- 1 3 -

Fer skvann s biologi/limnologi er blant de mest aktuel le fag -
områdene i forbindelse med vassdragsvern . På grunn av kapa-
sitetsproblemer er undersøkelsene konsentrert til enkelte 
sider av faget. Dette har ført til at flere sentrale deler 
måtte u te lates. Programmet har ikke omfattet fisk, som er 
ivaretatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. 

I t e rr e strisk zo o logi er hovedvekten av undersøkelsene lagt 
på ornitologi, især vassdragenes betydning som hekkeområde for 
fugl. En del data om andre landhvirveldyr er også innsamlet, 
mens en måtte se helt bort fra insekter og andre hvirvelløse 
dyr. Det er antatt at områdenes fuglefauna til en viss grad 
kan gi grunnlag for å vurdere den øvrige landdyrfauna. 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har tatt seg av 
registrering av jaktbart vilt. 

Basert på resultatene av undersøkelsene i hvert vassdrag blir 
det foretatt en hel hetli g vernevurdering, der de enkelte fag-
områdene blir sett i sammenheng. 

Tabel l 3 gir en oversikt over det publiserte fagmaterialet. 

Litteratur: 

Kontaktutvalget Kraftutbygging - naturvern . 19 71 . Om vassdrag 
som bør vernes mot kraftutbygging. Bergen. 203 s. 

Kontaktutvalget Kraftutbygging/naturvern. 1976. Utredning 2 -
Verneplan for vassdrag. NOU 1976:15. Univ .forlaget . 
150 s. 



Tabell l. VERNEPLANEN - NATURVITENSKAPELIG VURDERING 

Obj. 
nr. 

1 

2 

4 

4a 

5 

8 

II 3 

10 

12 

13 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Navn 

Tista 

Mosselva 

Oslornarkvassdr. 

Skjervang en 

LjØra 

Mistra 

Vesle-Sølna 

Trysilvassdr. 

As ta 

Moelv 

Lora 

Frya 

Espedalsvatn/Breisjøen 

Gausa 

Dokkvatn 

Vassdrag i Vang: 
Skakedalsåni 
RØdØla 
Otrøelva 

Nordre Syndin/Helin 

Heggefjorden 

Buvass faret/Lornsdalselv: 
Tørrsjøelv 
Lomsdalselv 

Vassfaret 
HØ l e ra 
Muggedøla 
Urula 

Sjoa 

Dramme n Nordmark 

1) I hovedsak hentet fra NVE. 
2) Eg ne beregninger. 

1) 2) Areal Egnet felt 
kro2 naturvit. 

1605 

720 

1129 

5 

977 

540 

55 

4796 

647 

200 

357 

377 

6 

943 

2 

215 

8 

2 

293 

921 

1518 

600 

230 

247 

95 

977 

540 

55 

4796 

647 

357 

377 

840 

61 
47 

112 
181 

215 
78 

735 

Merknad 

Reguleringer , aktuelt del-
felt oppstrøms Bjørkelangen 

Vansjø regulert, felt 
oppstrøms aktuelt 

Div. reguleringer, vannverk, 
fløting, v e stre de l 
Sandvikselva aktuelt 

Vannflaten vernet 

Regulert 

Va nnflaten vernet 

Roppa utbygd , fløtn ings -
dammer 

Forbehold for regulerin g , 
vannflaten vernet 

Regulert 

Vannflater vernet 

Vannflate n vernet 

Reguleringer, fløt i ng 

Veo overført, aktuelt f e lt 
oppstrøms samløpet Veo/Sjoa 

Regul ering, vannverk 



Obj. 
nr. 

28 

29 

30 

35 

38 

39 

40 

Na vn 

Holleia (Henoa) 

Tyrifjorden 

Flakevatn 

Vassdrag i Gol 
Liåni 
Logga 
Vola 

Norefj ellområdet 
Gustlandsbekken 
Gulsv i kelva 
Ringnese lva 
BjØreelva 

Vergedal/Eggedal 
Numedalslågen , delfelt 
Eidalselva 
Eggedøla/Åmotelva 

Skrimfjellområ det 

Numedalslågen oppstrøms 
Oss jøen 

42 Farrisvassdr . 

43 Kvenna 

47 Herreelva 

I I 39 Tessungsjå i Tinn 

48 Bamble/Solum/Drangedal 

49 Rør holtfj orden 

52 

53 

55 

58 

59 

II 6 

62 

63 

64 

Rukkeåi/Dalåi 

Åmdalsvassdr . 

Gjerstadelv 

Bykkyl 

Njarda r heim 
Ljosåi (til Otra) 
Farelvi (ti l Otra) 
RØyse landsåni (ti l 

Mandals elv) 
Logna (til Mandalselv) 

Taumeelva 

Fuglestadåna 

Håelva 

Orreelva 

Areal 
krn2 

lll 

134 

3 

182 

338 

549 

81 

820 

493 

800 

271 

345 

120 

142 

358 

155 

386 

1 

1360 

60 

45 

160 

106 

Egnet felt 
naturvit. 

111 

95 
39 
48 

50 
50 
50 
50 

150 
48 

351 

820 

800 

271 

345 

73 

155 

386 

123 
109 
129 

184 

60 

45 

160 

106 

Merk nad 

Vannflaten vernet, forbeho ld 

Vannflaten vernet 

Reguleringer, fløting 

Regulert 

Inngrep 

Vannflaten vernet 

Reguleringer, delfelt 
Smågå i aktuell 

Vannflaten verne t 

Til inntaket Otra vest 
Til inntaket Otra vest 
Aktuelt felt oppstrøms 
Pyttenseter 
Aktuelt felt oppstrøms 
Grunnevatn 



Obj . 
nr. 

65 

66 

69 

75 

41 

41 

73 

79 

82 

86 

92 

95 

100 

101 

1 0 3 

104 

108 

115 

117 

119 

II 8 

121 

127 

II 11 

129 

130 

II 12 

II 13 

II 14 

II 1 6 

137 

140 

Navn 

Figgjo 

Imsvassdraget 

Vorma 

Opo m/ Låtefoss 

Veig 

Kinso 

Ops jåv. 

Langfoss 

Oselvi 

Ei kefetelvi 

Lærdal ovenfor MØ r kdøla 

Utla, del 

Kvinna 

Oldenelv 

Hornindalselv 

Bondalsvassdr. 

Norangsv. 

Valldalsv. 

Ålvunda/Innerdalen 

s øya 

Kongsvoll-Hjerkinn 

Grytelva i Hitra 

Grytdalselva 

Sagelva 

Oldenvassdraget 

Norddalselva 

Aursundlielv 

Hofstadelva 

Steinse lva 

Holdern/JævsjØ/Grønningen 

Lindseta 

Øvr e Luru 

Børgefjell 
Del Vefsna 
Del Namsen 

Areal 
km2 

220 

100 

160 

476 

982 

218 

42 

27 

107 

67 

278 

27 

14 

219 

416 

87 

55 

34 2 · 

192 

151 

200 

44 

56 

82 

56 

190 

156 

155 

266 

250 

200 

141 

1065 

Egnet fe l t 
naturvit . 

160 

476 

982 

218 

42 

107 

67 

27 

14 

219 

416 

87 

55 

342 

162 

151 

44 

56 

56 

190 

155 

266 

250 

200 

141 

70 
280 

Merknad 

Reguler i nqcr 

Reguleringer 

2 vann regulert, 8,3 km2 
overført i syd 

Små i nngrep 

Forbehold om overføring 

Inngrep 

Utløp senket 
2 Overført 20 km 

2 Overført 12 km 

Inngrep helt ved utløpet 
og i sideelv i nordøst, 
uregu lert oppstrøms Smiset. 
Tvil om avgrensning . 

Ikke vassdrag, nasjonalpark 

Vikelva utbygd og 
Jonsvatn er regulert 

Fløtning sregulert 

Nasj onalpark 

Nasjonalpark 



Obj . 
nr. 

143 

144 

145 

147 

148 

150 

151 

157 

158 

159 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

170 

173 

174 

II 17 

II 1 8 

II 19 

Navn 

Nevanva tn/Dj upvatn 

Sausvatn 

Brusjøvassdr. 

BØrjedalsv. 

sørvassdalen 

Hening- Fus tavassdragene 

Drevja 

Vassdrag i øvre Valnesfj. 

Vassdrag i Straumbygda 

Lak.så (Raga) 

Lak.så i Evenes 

Melåvassdr. 

Storjordvassdr. 

Storvatn/Svartevatn 

Kvitforsvassdr. 

Tennevikvassdr. 

Rensåelvv. 

Salangselva 

Ånderelva 

Håkavi kvassdr. 

Sornmersætervassdr. 

Sagelvvassdr. 

177 SØndre Lakselvvassdr. 
med Kaperelva 

1 78 

180 

181 

184 

185 

186 

II 21 

187 

190 

195b 

Nordre Lakselvvassdr. 

Rossfjordvassdr. 

Målselva ovenfor Barduelv 

Sagelva 

Skogsfjordv. 

Breivikelva 

Fauldalen 

Lyngdalsvassdr. 

Mandalselva 

Transforelva 

Area l 
km2 

1 

137 

17 

33 

75 

560 

176 

190 

80 

112 

41 

44 

47 

89 

73 

86 

77 

534 

66 

15 

12 

69 

204 

72 

188 

2920 

102 

140 

178 

33 

83 

208 

233 

Egnet felt 
naturvit. 

137 

17 

33 

75 

560 

190 

80 

112 

41 

44 

47 

73 

86 

77 

534 

66 

15 

12 

69 

204 

72 

188 

102 

140 

178 

33 

83 

208 

233 

Merknad 

Vannflaten vernet 

Regulert 

Nasjonalpark 

Regulert 

2 Fraført 49 km , samt at et 
sidevassdrag er utbygd. 
Uvisst hvilken betydning 
dette har faglig. 



Obj . Areal Egnet felt Merknad Navn km2 nr. naturvit. 

197 Kokelva 129 129 

199 Stabbu r selva 850 8 50 

201 Børselv 910 910 

202 Storelva 805 805 

II 21 Bogneelv/ 80 80 

Vassbotnelv 150 150 

203 Tana 10634 10634 

I Altavassdraget: 6530 6530 
Iesjav'ri 
I es jokka 
Joatka 
Fal lejakka 
Gålgutjakko 
Skaidi 500 500 
Badderjokka 140 140 
Bærbetjokka (Nordbotnelv) 43 43 
Bådajokka (Kvænangselva) 317 317 
Navitelva 324 324 
Storelva t il Burfjord 160 160 

206 Sandfjordelva 276 276 

207 Tverrelva 190 190 

II 24 Lakselv til Leirbotn 157 157 

II 27 Russelva 105 

II 28 Hamnelva 56 

II 29 smørfjordelva 281 

II 30 Ytre Bi l lefjordelv 119 

II 31 Brennelva 134 

I I 32 Lille Porsangerelv 125 

II 33 Ve idneselva 130 

II 34 Langfjordelva 295 

II 36 Skalleelva 257 

II 37 Reppenelva/ 1 64 
Nyelva 148 

II 38 Hauk.elv 85 Utbygd 
Grense J a kobselv 303 

208 Komagelv 337 337 

209 V. Jakobselv 564 564 

210 Ber gebyvassdr. 246 246 

211 Meskelva 52 52 



Obj . Navn Egnet felt Mc rkuad nr. km naturvit . 

21 2 Bruelva 30 30 

213 Ves terelva 173 173 

214 Klokkerelva 132 132 

215 Neidenelva 615 Fraført 64 
2 

km , regulering 

21 6 Munkelva 173 1 73 

217 Langfjordv. 123 123 

218 Ellen/ Øydev. 230 230 

For grensevassdrag er kun medtatt nedbørfeltets areal i Norge. 



Tabell 2 . OBJEKT SOM INNGÅR I VERNEPLAN Ill-ARBEIDET 

Obj. 
nr. 

3 

9 

II l 

II 2 

11 

14 

34 

36 

37 

II 5 

44 

45 

46 

51 

56 

60 

61 

70 

76 

77 

78 

80 

83 

90 

91 

92 

93 

26 

97 

98 

Navn 

Hurdalsvassdr./Leirelvvassdr. 

Kynna 

Imsa/Trya 

Grimsa 

Atna 

Jora (Øvre Lågen) 

Vassdrag i Hemsedal 

Todøla 

Krøderen 

Daleelva 

Sjåvatnområdet 

Li fjellområdet 

Viddene mellom Sel j ordvatn 
og Flåvatn 

Området vest for Fyresvatn 

Vegårsvassdr . 

Lyngdalsvassdr. 

Skurvåna 

Bjerkreimvassdr . 

Vikedalsvassdr. 

Granvinelvi 

Fosselv 

Eikjedalselv 

Vossovassdr. 

Ynnesdalsvassdr. 

Undredalselvi 

Flåmsvassdr. 

Utla, del 

Feigumvassdr. 

MØrkri 

Storelva 

Jølstra 

1) 

km 

1359 

341 

580 

535 

1300 

492 

356 

120 

43 

87 

240 

720 

420 

248 

500 

683 

27 

708 

120 

177 

20 

90 

1483 

120 

90 

280 

147 

49 

277 

30 

712 

Merknad 

Fløtningsdammer 

Fløtningsdammer 

Tre delfelter 

Fløtningsdammer 

Vannflaten 

Fløtningsdammer 

Småelver 

Småelver 

Småelver 

Småelver 

Fløtningsdammer 

Sidevassdrag utbygd , vannverk 
med overføring 

2 16 km overført , vernet 
omfatter ikke øvre de l 

Nedre del nedenfor Voss utbygd 

To kraftverk, samt regulering 
i flere vatn 

Jølstervatn regulert 



Obj . 1) 
Navn Mc r kn .:H'l nr. km 

102 Ørstavassdr . 158 Et kraftverk 

105 Vesteråselv 24 

109 Stordalvassdr. 203 

111 Istra 66 

II 10 Garbergelva 159 

131 Stjørdalselva/Forra 2130 Sidevassdrag utbygd 

131 Skjækra i Verdalselv 252 

132 Snåsavatn 121 Vannflate 

133 Ogna 571 

136 HØy landsvassdr. 554 

139 sørlivassdr . 1174 

II 15 Ne såa 274 

141 Terråkelva 60 Fløtningsdammer 

146 Lomsdalsvassdr. 240 Sidevassdrag utbygd 

154 Langvatn 27 Vannflate 

155 Valnesvassdr. 70 

162 Elvegårdselv 120 

172 Spansdalsvassdr. 140 

182 Barduvassdr. ovenfor Al tevatn 470 

184A Nordkjoselv 184 

191 Reisavassdr. 2692 Sidevassdrag utbygd 

191A Oksfj ordvassdr . 268 

196 Repparfjordvassdr. 781 Sidevassdrag vernet 

198 SnØfjordvassdr. 76 

200 Lakse lv 1509 

204 Julelva 338 Overføringer foretatt 

20 5 Vesterelva 466 

219 Karpe lv 111 

1) I hovedak etter beregninger av Trond LØbben 



Tabell 3. OVERSIKT PR. 15 . juni 1986 OVER PUBLISERTE NATURVITEN-

SKAPELIGE FAGRAPPORTER FRA VASSDRAG MIDLERTIDIG VERNET 

TIL 1985 

Rapporter i serie fra Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, 

Universitetet i Oslo 

Vassdrag Geofag Botanikk Ferskvannsbiologi 

Kynna Nordseth Sandlung & 
Rapp. 15 Halvorsen 

Rapp . 14 

Irnsa/Trya No rdseth 
Rapp. 39 

Grimsa Schumacher & Eie 
Løkken Rapp. 37 
Rapp . 31 

At na Eie 
Rapp. 41 

Jora Bogen Halvorsen & 
in pre ss Blakar 

Rapp . 38 

Vassdrag i Eidissen & 
Hemseda l Ransedokken 

Rapp . 35 

Sjåvatn- Moen Spikkeland 
området in press Rapp. 18 

Lifjell- Jansen Bendiksen & Spikkeland 
in pres s Halvorsen Rapp . 19 

Rapp. 28 

Vegårvas s - Drangeid & 
draget Pedersen 

Rapp . 36 

Lyngdals - Faugl i Peders en Halvorsen 
vassdraget in press in press Rapp. 26 

Bjerkrei m- Faugli 
vassdraget in pres s 

Ornitologi 

Bekken 
Rapp. 10 

Sol lien 
Rapp . 33 

Bergstrøm 
Rapp. 16 

Bekken 
Rapp . 30 

Røstad 
Rapp . 21 

EldØy 
Rapp . 29 



Rapportene fra Universitetet i Bergen e r publisert i serie fra 

det enkelte institutt 

vassdrag Geofag Botanikk Ferskvannsbio logi 

Vikedalselv Nordahl- Huseby & Roaldkv am, 
Olsen Odland Råd , 
Rapp. 2 Rapp. 10 Rapp . 4 

Granvinelv Odland Pedersen 
Rapp. 21 Ra pp . 5 

Ynnesdalselv Nordahl- RØsberg Haaland & Munkejord 
Olsen Rapp . 13 Raddum Rapp . 12 
Rapp . 3 Rapp. 31 

Vossovass - Odland Evensen Bergo 
draget Rapp. 6 Rapp. 24 Rapp . 2 

Undredalselv Nordahl- Odland Haaland & Mobæk Råd 
Olsen Rapp . 8 Rapp . 32 Rapp . 1 
Rapp. 1 

Flåms vass- Nordahl- Odland Haaland & Mobæk Breihagen 
draget Olsen & Anda Ra pp . 12 Rapp . 35 & Råd 

Rapp. 5 Ra pp. 3 

Utla Nordahl- Odland Haaland & MobØk LØf aldli & 
Olsen & Anda Rapp. 14 Rapp . 39 Råd 
Rapp. 4 Rapp . 10 

Feigurnvass- Nordahl- RØsberg Kål ås 
draget Olsen & Anda Ra pp . 17 Ra pp . 9 

Rapp. 6 

MØrkri Anda & Nor - Berthelsen LØfaldi & Råd 
dahl- Olsen & Huseby Rapp . 11 
Rapp. 7 Rapp. 16 

Ørstavass- Odland Haaland, Mobæk , Munkejord 
draget Rapp. 9 Raddurn Rapp. 13 

Rapp . 38 

Vesteråselv Haaland, Mobæk, Kal ås 
Raddum Rapp. 6 
Rapp. 37 

Stordals- Roalkvam & Råd 
vassdraget Rapp . 8 

Jølstra Bjordal 
Rapp . 7 



Rapporter fra DKNVS Museet i Trondheim, for geofag se merknad til slutt 

Vassdrag Geofag Botanikk Ferskvannsbiologi Ornitolo2i 

Istra Sæther Nøst Bevanger 
Bot.ser. Zool.ser. Zool.ser. 
1982-3 1981-14 1981- 13 

Driva Holten/Aune & Nøst Bevanger & 
Holten/Sæther Zool . ser . Jordal/Røv 
et al. 1981-10 Zoo l.ser . 
Bot.ser. 1981- 7 
1979-7, 1980-6, 1981-8 
1981-6 

To åa Vold Nøst Bevanger, 
Bot.ser. Zool.ser. Gjerhaug & Ål bu 
1980-7 1981-24 Zool.ser. 

1981-16 

Gaula Sæther et al. Koksvik & Nøst Bev anger 
Bot.ser. Zool.ser. Zool.ser. 
1980-7 1981-24 1981-1 

Garbergselva Moen & Kjelvik Nøst Moksnes 
Bot.ser. Zool.ser. Zool.ser . 
1981-3 1981-23 1982-in press 

Stjørdalselva Sæther & Arnekleiv & Bevanger, 
Jakobsen Koksvik Rofstad & 
Bot.ser. Zool.ser. Sandvik 
1972-5 1980-6 Zool.ser. 

1981-21 

Værdalselva/ Sæther & Koksvik & Haug Bev anger 
Sk jækra Jakobsen Zool.ser. Zool.ser. 

Bot.ser. 1981-4 1981-18 
1982-5 

Ogna Sæther, Kofoed Nøst & Koksvik Bevanger 
& Øiaas Zool.ser. Zool . ser. 
Bot.ser. 1981-25 1981-17 
1981-9 

sør li vass- Selnes & Sæther Nøst & Koksvik Bevanger & Vie 
draget Bot.ser. Zool.ser. Zool.ser. 

1982-1 1981-2 1981-6 

Ne såa Sæther Nøst & Koksvik Bev anger 
Bot.ser. Zool.ser. Zool. ser. 
1981-2 1980-8 1981-15 

Snåsavatn Sæther Nøst & Koksvik 
Bot.ser. Zool.ser. 
1982-4 1981-19 

HØylandsvass - Sæther Nøst Bev anger 
draget Bot.ser. Zool.ser. Zool.ser. 

1982-in press 1982-2 1982-1 

Lomselva Nettelbladt Arnekleiv Bevanger & Ålbu 
Bot.ser. Zool.ser. Zool.ser. 
1982-2 1981-20 1981-22 



Rapporter fra Tromsø museum, serie Tromura - Naturvitenska p 

vassdrag Geofag Botanikk Ferskvannsbiologi Ornitologi 

Valnes- Hindrum & 
vassdraget Misund 

Rapp. 29 

Elvegårds- Hindrum et al. 
elv Rapp. 32 

Spansdals- Johansen Huru Hindrum 
vassdraget Rapp. 15 Rapp . 12 Rapp. 16 

Bardu Huru Hindrum 
Rapp. 31 Rapp. 13 

Nordk joselv Fareth & Hindrum, Ekker 
Johansen & Rygh 
Rapp. 20 Rapp. 30 

Reisa vass- Huru Hindrum, Ceder-
draget Rapp. 11 løv & Sarre 

Rapp . 37 

Snøfjord- MØlster Huru Hindr um & Ekke r 
vassdraget Rapp . 26 Rapp . 22 Rapp . 27 

Lakselv Huru Lettr em & 
Rapp. 35 Strann 

Rapp. 33 

Julelva Huru Hindrum 
Rapp. 23 Rapp . 24 

Vesterelva MØlster Huru Hindrum 
Rapp. 19 Rapp. 18 Rapp . 17 



Merknad: 

I ti l legg er følgende rapport trykket i Kontaktutvalgets serie: 

Nords eth, K. 1982. Gaula i SØr-TrØndelag. En hydrologisk og 
fluvialgeomorfologisk vurdering . Rapp . 82/01. 

Dessu ten vil følgende rapporter bli trykket, alle in press: 

Bogen: 

Bogen: 

Moen: 

Faugli: 

Sollid et al.: 

En fluvialgeomorfologisk undersøkelse av 
Jara-vassdraget med breområdet Snøhetta. 

MØrkrivassdraget og Feigumsvassdraget. 
Fluvialgeomorfologi. 

Fluvialgeomorfologis k vurdering av SØrlivassdraget . 

Fluvialgeomorfologisk vurdering av Vikedalselv , Gran-
vinelv, Undredalselv og Flåmselv, 10-års vernede vass-
drag på Vestlandet . 

Kvartærgeologisk og glasialgeologisk oversikt over 
vassdragene i Midt-Norge, samt for Reisavassdraget, 
Julelva og Vesterelva i Nord- Norge og f or Jora , Oppland. 
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Dette kart bygger 
kart i rapport Il. 
aktuelle objekt er 

direkte på Sperstadutvalgets 
Det er ajourført og de 

blitt inntegnet som følger: 

0 Nedbørfelt som e r varig vernet ved 
vedtak i Stortinget 1973 og 1980 . 

Nedbørfelt som er midlertidig vernet 
til 6 . april 1985 ved vedtak i 
Stortinget 1973 og 1980 . 

Det er viktig å være oppmerksom p å at det er 
vassdragenes nedbørfelt som er tegnet inn, og 
at alle vassdrag som er vedtatt vernet er tatt 
med uten hensyn til størrelsen av kraftpotensi-
alet. Vern av vassdrag i forhold til kraft-
utbyggingsinteressene kan derfor virke noe 
større enn det i realitete n er . At nedbør-
feltene er tegnet inn sier heller ikke noe om 
verneinteressene e r ivaretatt mot andre 
interesser enn kraftutbygging. 



PUBLISERTE RAPPORTER 

Arsberetninq 1975. 
Nr. l Naturvitenskapelige interesser i de vassdrag som behandles av 

kontaktutvalget for verneplanen for vassdrag 1975-1976. 
Dokumentasjonen er utarbeidet av: Cand.real. E. Boman, cand.real. 
P.E. Faugli, cand.real. K. Halvorsen. Særtrykk fra NOU 1976:15. 

Nr. 2 Faugli, P.E. 1976. oversikt over våre vassdrags vernestatus. 
(Utgått) 

Nr. 3 Gjessing , J. (red.) 1977. Naturvitenskap og vannkraftutbygging. 
Foredrag og diskusjoner ved konferanse 5.-7. desember 1976. 
(Utgått) 

Nr. 4 Årsberetning 1976 - 1977. (Utgått) 
Nr. 5 Fauqli, P.E. 1978. Verneplan for vassdrag. I National. plan for 

protecting river basins from power development. · Særtrykk fra 
Norsk geogr. Tidsskr. 31. 149-162. 

Nr. 6 Fauqli, P.E. & Moen, P. 1979. Saltfjell/Svartisen. 
Geomorfoloqisk oversikt med vernevurdering. 

Nr. 7 Relling, O. 1979. Gaupnefjorden 1 Sogn. Sedimentasjon av 
partikulært materiale i et marint basseng. 
Prosjektleder: K. Nordseth. 

Nr. 8 Spikkeland, I. 1979. Bydroqrafi og evertebratfauna i innsjøer 
i Tovdalsvassdraget 1978. 

Nr. 9 Barsten, s. 1979. Fluvialgeomorfologiske prosesser i 
Jostedalsvassdraget. Prosjektleder: J. Gjessing. 

Nr. 10 Bekken, J. 1979. Kynna. Fugl og pattedyr. Mai - juni 1978. 
Nr. 11 Halvorsen, G. 1980. Planktoniske oq littorale krepsdyr 

innenfor vassdragene Etna og Dokka. 
Nr. 12 Moss, O. & Volden, T. 1980. Botaniske undersøkelser i Etnas 

og Dokkas nedbørfelt med vegetasjonskart over magasinområdene 
Dokkfløy oq Rotvoll/RØssjøen. 

Nr. 13 Faugli, P.E. 1980 . Kobbelvutbyqgingen - geomorfologisk oversikt. 
Nr. 14 Sandlund, T. & Bal.vorsen, G. 1980. Hydrografi og evertebrater 

i elver og vann i Kynnavassdraget, Hedmark, 1978. 
Nr. 15 Nordseth, K. 1980. Kynna-vassdraget i Bed.mark. Geo-faglige 

oq hydrologiske interesser. 
Nr. 16 Bergstrøm, R. 1980. Sjåvatnområdet - Fugl og pattedyr, juni 1979. 
Nr. 17 Årsberetning 1978 oq 1979. 
Nr. 18 Spikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfauna i vass-

dragene i Sjåvatnområdet, Telemark 1979. 
Nr. 19 Spikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfauna i vass-

dragene på Lifjell, Telemark 1979. 



Nr. 20 Gjessing , J. (red.) 1980. Naturvi t ens kapelig helhetsvur ering. 
For edrag og diskusjoner ved konferanse 17.-19. mars 1980 . 

Nr. 21 Røstad, o.w. 1981. Fugl og pattedyr i Vegårsvassdraget. 
Nr. 22 Faugli, P.E. 1981. Tovdalsvassdraget - en fluvialgeonx::>rfo-

logisk analyse. 
Nr . 23 Moss, o.o. & Næss , I. 1981. Oversikt over flora og vegetasjon 

i Tovdalsvassdragets nedbørf elt. 
Nr. 24 Faugli, P.E. 1981. Grøa - en geofaglig vurdering. 

Nr. 25 Bogen, J. 1981. Deltaet i Veitastrondsvatn i Årøy-vassdraget . 

Nr. 26 Halvorsen, G. 1981. Hydrografi og evertebrater i 
Lyngdalsvassdraget i 1978 og 1980. 

Nr. 27 Lauritzen, S.-E. 1981. Innføring i karstmorf ologi og 
speleologi. Regional utbredel se av karstformer i Norge. 

Nr. 28 Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981. Botaniske inventeringer 

Nr. 29 

Nr. 30 
Nr. 31 

Nr. 32 
Nr. 33 

Nr. 34 

Nr. 35 

i Lifjellområdet. 
Eldøy, s. 1981. Fugl i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland, 
med supplerende opplysninger om pattedyr. 

Bekken, J. 1981. Li fjell. Fugl og pattedyr. 
Schumacher, T. & LØkken, S. 1981. Vegetasjon og flora i 
Grimsavassdragets nedbørfelt. 

Årsberetning 1980. 

Sollien, A. 1982. Hemsedal. Fugl og pattedyr. 

Eie, J.A., Brittain, J. & Huru, H. 1982 . Naturvitenskapelige 
interesser knyttet til vann og vassdrag på Varangerhalvøya . 

Eidissen, B., Ransedokken, O.K. & Moss, o.o. 1982. 
Botaniske inventeri nger av vassdrag i Hemsedal. 

Nr. 36 Drangeid , S.O.B. & Pedersen, A. 1982. Botaniske inventeringer 
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