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NEDRE FINNA KRAFTVERK

Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten for Samlet
plan, geofag.
Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo.
Bygger på undersøkelser i felt, flyfoto, litteratur og kart.

Generelt
Finnavassdraget er uregulert.
alternativer.

Det foreligger tre regulerings-

Alle innebærer etablering av Råkkåvatn og
/

Leirungsvatn som regnvleringsmagasin.
Alt. 1.

Fra magasinet føres vannet via tunnel til øvre Finna

kraftverk i Finndalen ca. 2 km vest for Steringi.
Brettingi og Skard&i tas inn.

Utlpsvannet

Elvene

folger Finndalen

til inntaksdam ca. l km vest for Brekkseter.

Skjerva over-

føres hit via tunnel. Fra inntaksdammen føres vannet via
tunnel til nedre Finna kraftverk ved Vågåvatn. Utløp vest
for Grev (Skreppholet).
Alt. 2.

Identisk med alt. 1 fram til øvre Finna kraftverk.

Inntaksdam etableres rett vest for Sterringi.

Vannet føres

via tunnel til nedre Finna kraftverk-ved Vågåvatn.

Utløp

rett øst for bekken Helga.
Alt. 3.

Fra magasinet føres vannet via kanal vestover til

Utletjonnen.

Herfra videre i Utlebekken til Aursjen

det allerede eksisterende Skjåk kraftverk.

og

-

2

-

Geologi
Hele den vestre del av nedbørfeltet består av bunngneis.
Denne tilhører det vestnorske grunnfjellsområdet og strukturen
ble bestemt under den kaledonske fjellkjedefolding.
Omtrent ved Odden går et smalt bånd bestående av sparagmitt
i nord-sør retning.

Øst for dette består berggrunnen av

sterkt omdannete sedimentære karnbrosilurbergarter, vesentlig
glimmerskifer og fyllitt.
regionen.
hjrne

Geologisk tilhører dette Trondheims-

Nederst i vassdraget ved Vågåmo er det et lite

med sparagmitt.

Geomorfolo i - storformer
Landskapet bærer preg av rolige former.

Høyfjellsområdet

har viddekarakter med avrundede fjellformasjoner og slake
skråninger (paleisk overflate).

Overflaten er stedvis dekket
t

av morenemateriale av tildels betydelig mektighet og utstrekning.
Deler av det hyereliggende

fjellomr&det er dekket av blokkhav

(forvitringsmateriale).
Finndalen er vid og tydelig U-formet, hvilket tyder på en
glasial dannelse.
opprinnelse.

Bunnen er dekket med løsmasser av glasifluvial

Det rennende vann har siden transportert, sortert

og omplassert materialet.

Dagens dalbunn er tydelig preget

av de fluviale prosessers arbeid.
til Stehingi

Den vestre del av dalbunnen

er karakterisert ved grovt, godt avrundet materiale

og et anastomoserende lopsmonster.

Mellom Steringi og Odden

er materialet mer finkornet (sand/sandig silt) og elveløpet
meandrerer.

Erosjon og bankedannelser langs hele elvestrek-

ningen vitner om et aktivt system.
bteer

En rekke avsnørte rneander-

og parallelle rygger viser utviklingen av elvesletta

over tid.
Flere av Finnas sideelver har skåret seg dypt ned i bergoverflaten.

Disse canyonene danner en landskapsrnessig kontrast

til områdets rolige former.

Der sideelvene munner ut i Finn-

dalen har de lagt opp store vifter bestående av grus og stein.

-

3 -

Flere av viftene presser Finnas løp lokalt mot motsatt dalside
og er på denne måten bestemmende for løpsutviklingen.

Særlig

viftene ved Brettingi og Odden er karakteristiske.
Ved Odden er en tydelig knekk i dalens lengdeprofil.
øker mot øst.

Gradienten

Finna har skåret seg dypt ned i de glasifluviale

lsmasser.
De nedre (stre) deler av Finnas dal har form
av en dyp nedskjæring i fast berg (canyon). Mellom Odden
og Vågåmo endrer dalen karakter fra eldre glasialt dannet
form til en trang og dyp fluvial dalform.
Skjerva viser tilsvarende trekk, med dyp fluvial nedskjæring
i nedre deler til samløp med Finna.

I Vågåmo har Finna lagt

opp en stor vifte som dagens bebyggelse ligger på.

Denne

presser Ottas løp mot motsatt dalside.
/

Kvartær eolo i
Formene i området er sterkt preget av den kvartære nedising.
Den eldste bevegelsesretningen på ismassen i området var
trolig mot st.

Indikasjonen er svabee

som er modellert fra vest.
retning mot nord.

i Finndalens nordside
i 0ridet

Skuringsstripene'har derimot

Under istidsmaksimum var bevegelsesretningen

antagelig mellom nord og nordvest. Den siste del av istida
var bevegelsen mot nord-Øst fra et lokalt ismaksimum i Jotunheimen.

Framstøtet antas å være yngre enn Ra-tid (ca.

10 500 år før nåtid).
Under avsmeltingsfasen foregikk dreneringen av smeltevannet
dels langs iskanten (lateralt) inntil overlpspass
P,

ble net.

mot nord

I området er det tre store overlopspass mot nord;

Stordskaret, over "Grøndalen" og ca. 2,5 km nord for Skjervas
knekk mot srsrst,
som alle har influert sterkt p& bade
forekomst og fordeling av kvartære avsetninger/former innen
området.

4

-

Passet ved Stordskaret ble åpnet først, deretter det over
"Grøndalen" og til sist passet ca. 2,5 km nord for Skjervas
knekk mot sirsrst

(alts&

o

tidligst i vest).

En 20-

25 m bred terrasse sørøst for Stordskaret vitner om eksistensen
av en ca. 1000 m lang randsjø demt opp av isen mot passet.
I Finndalens nordside er det flere parallelle spylerenner
som tydelig boyer av mot nord ved Gjerding&i's lp.

Likedan

dreier flere spylerenner fra Finndalen rundt Veslefjell mot
nord og Skjervas dal.
Som en følge av dreneringen via overlpspass

mot nord er

områdene sør for passene preget av fluviale erosjonsformer
mens akkumulasjonsformene finnes på nordsida.

I Finndalen er det store forekomster av glasifluvialt materiale
som er overveiende subglasialt akkumulert.

Av andre kvartære

former/avsetninger kan nevnes tilsvarende løsmasser i Skjervas
dal, drumliner

WR&kk&vatn,

eskere ved

Steningi i Finndalen, samt diverse erosjonsformer særlig
i løsmasser som følge av smeltevannets drenering.

KAP. 2

Områdets e enart
Finnas nedbørfelt har utpreget viddekarakter med rolige,
avrundete fjellformasjoner og åpne U-formede daler.

I kontrast

til dette rolige landskapet star de yngre skarpe elvenedskjringene
både i fjellområdet og ved Finnas og Skjervas fall mot Ottadalens
bunn.

De fluviale nedskjæringene finnes både i løsmasseområder

og i fast berg (canyoner).

Finnas dal nedstroms Brekkdseter

er meget trang og dyp med en tydelig V-form.

Denne skiller

seg sterkt ut fra resten av området.
Den tildels store utbredelse av både morenemateriale g
fluviale avsetninger preger området i sin helhet.

glasi-

Løsmassene

- 5 -

har fungert og fungerer som materialekilder

for elvene.

Særlig

Finndalen vitner om denne tilgangen på materiale med et differensiert lpssystem

og flere markerte vifter der sideelvene

når dalbunnen.
Verneverdi e interessante områder o

forekomster

Bortsett fra Finndalen er området lite undersøkt i felt og
det sees ikke bort
steder i feltet.

ifra forekomster av faglig verdi andre
Særlig gjelder dette de yngre elvenedskjær-

ingene i fjellområdet nord for Finndalen samt forekomster
i Skjervas dal (Skjervedalen).
1.

Finndalen er med sitt differensierte
pa et aktivt fluvialt syste.

lpssystem

et typeeksempel

Omr&det viser pa en instruktiv

og oversiktlig måte hvordan lopsmonsteret i et vassdrag endres
som følge av ytre faktorer (sedimenttilgang, kornstørrelse
og gradient).

LØpssystemet inneholder flere formelementer

som vitner om dagens fluviale aktivitet

(bankedannelse; lps-

forgreininger og erosjonskanter).
Sideelvenes markerte vifter bestående av grovere materiale
setter sitt tydelige preg på Finnas løpsutvikling i Finndalen
(presser løpet mot motsatt dalside, lokale terskler i elveprofilet).

Selve Finndalen er med sin nærmest perfekte U-form

en typisk glasialt formet dal.
2. Spylerenner i løsmasser i Finndalens nordside
utviklet ved R&kk&5,

(særlig godt

Brettingi og Gjerding@) er vesentlige

formelementer for tolkning av områdets avsrneltingshistorie.
3. Eskere ved Steringi

bru og Skjervangen vitner om subglasial

drenering under siste del av istida.
4. Drumliner

ved

Råkkåvatn

r

·

er av betydning

for tolkningen av innlandsisens bevegelsesretninger
fjellene.
5. Terrassen sorst

for Stordskaret.

i Kjølen-

it

-

Vurderin

7

-

av vassdra et i re ional o

nas 'onal sammenhen

Elvesystemet i Finndalen vil bli berørt ved alle framlagte
utbyggingsalternativer.

Området må karakteriseres

urørt til tross for en beskjeden kulturpåvirkning

som helt
i Finndalen.

Vassdraget inneholder særlige fluvialgeomorfologiske
og må prioriteres meget høyt.
geomorfologiske)

Geomorfologiske

forhold innen nedbørfeltet

kvaliteter

(særlig kvartær-

er også av stor

interesse.
Finna har verdi som typevassdrag for fluviale prosesser fa
stlandets

indre hdyereliggende

strk.

Verdien som referanse

er betydelig pga. det uberørte vannsystemet.

KAP.

4

Verdiendrin

av vassdra et

Et fluvialt system er sammensatt av alle elver og bekker
som drenerer nedbørfeltet.
til lsmasser

Der disse har løp i tilknytning

blir verdien storre (materialkilder for nedstroms

elvestrekninger,

erosjonsprosesser).

En utbygging etter

de framlagte alternativer vil alle berøre det urørte fluviale
system som Finna i dag representerer.

Særlig alternativ

1 og 2 vil ha store konsekvenser, men også alternativ 3 vil
være meget uheldig.
Konfliktområder
Verdien av elvesystemet

i Finndalen vil bli sterkt forringet

ved alle utbyggingsalternativ.
tiv l og 2 fore til.

Størst konsekvenser vil alterna-

Vannfjringen

i Finndalen vil da bli

styrt av kraftproduksjonen, med hoy vintervannforing.

Den

naturlige avløpsfordeling gjennom året vil opphøre, samtidig
som flomtoppene kuttes.

Ved alternativ 3 vil det årlige

avløp (og dermed prosessenes aktivitet) bli redusert ved
at Råkkåh

(og Skardåi) reguleres vestover.

Magasinet ved Råkkåvatn vil kunne føre til erosjon i løsmassene
rundt vannet og dermed redusere områdets kvartærgeornorfologiske
verdi.

-

Prosjekterte

8 -

anlegg vil sterkt forringe Finndalens geornorfo-

logiske verdi.

/

171 01 TYSSELANDSELV

Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten

for Samlet plan.

Geofag.
Utarbeidet avs.

Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsregu-

leringer, Universitetet i Oslo.
Bygger på befaring, studie av litteratur og kart.

Som grunnlag

for beskrivelse/vurdering foreligger kun en enkel befaringsskisse.

KAP.

1.

Ber

runns eologi

/

Feltets nedre deler består av grunnfjellsbergarter

av prekambrisk

alder;hovedsakelig foliert, middels til grovkornet gneis og
porfyrisk kvartsdioritt samt udifferensiert gneis, migmatitt
og granitt.

Rundt Tysseland strekker et smalt b&nd skyvesone-

bergarter seg i retning nordøst-sørvest.

Dette består av meta-

morfe pelittiske bergarter, hovedsakelig fyllitt og danner grenseqnw»j·lb9gale

sonen mellomde

e

kaledonske skyvedekkebergarter

øvre områder,hvor lyse kvartsfeltspatbergarter
nerende.

som dekker feltets
(gneis) er domi-

Langs nordre dalside går et smalt fyllittbånd.

Langs

Tysselandselvas øvre deler (oppstrøms Tysseland) går en forkastning langs elva med retning sørøst-nordvest.
pavist en mulig forkastning knusningssone
retning som krysser over Stestlsvatn,

Det er også

i nordst-srvestlig

dvs. ved vannskillet.

-

2 -

Geomorfolo i
Fjellområdet (over 650 m o.h.) er åpent med rolige former.

Tysse-

landsdalen har bratte dalsider og en forholdsvis vid dalbunn
(ved Tysseland).

Den glasiale utformingen er klar.

Dalens

lengdeprofil viser to markerte knekker med stor gradient i forhold til de slakere partier.

Særlig den nedre del mot Sauda-

fjorden står i skarp kontrast til resten av Tysselandsdalen.
Dalen har her form av en dyp V-formet nedskjæring som er tydelig
fluvialt betinget.

Kvartær eologi
Under maksimal nedising beveget innlandsisen seg i vestlig til
sørvestlig retning.
sokkelen.

/

Iskanten lå da langt ute på kontinental-

Etter hvert som isen avtok i vertikal retning, ble

bevegelsesretningen styrt mer og mer av topografien i området.
Under klimaforverringen i Yngre Dryas

(ll-10 000 år før nåtid)

lå brefronten ute i Vindafjorden og Sandsfjorden.
som stammer fra dette fremstøtet

Avsetninger

(tilsvarer Ra-morenen på Øst-

landet) er lokalisert på vestsida av Vindafjorden, over Sandeid,
Vikedal og i dalsida over mot Tysseland.
Et yngre framstt

"Trollgarden-framsttet"

(antagelig tilsvar-

ende As-Ski- og muligens Aker-trinnet) er lokalisert langs Saudafjordens vestside omtrent ved Asneset over Ropeid der den krysser
(ewes

i) det indre av Vindafjorden i srlig

retning.

Bortsett fra en registrert sone med blokker ved Kaldavatn Krokavatnet (antagelig avsatt under Yngre Dyras, Ra-avsetning)
er nedbørfeltet uten større kvartærgeologiske

avsetninger.

I

det flatere området nedstrøms Tysseland og innover mot Rørvikstl

er det avsatt endel lsmasser.

Antagelig er dette hoved-

sakelig morenemateriale som elvene siden har bearbeidet.

I

-

3 -

resten av feltet synes morenedekket å være forholdsvis tynt
med mye bart berg i dagen.
Av denne grunn flommer elva raskt opp (liten selvregulering).
Elva fra Østabø viser tegn på forholdsvis stor bunntransport
i sand/grus fraksjonene.

Dette sees klart ved bankedannelser

og imbrikert bunnmateriale uten vegetasjon.
mindre canyoner på denne strekningen.

Elva har også erodert

Denne materialtilførselen

setter også sitt preg på elvestrekningen nedstrøms samløp med
elva fra Tysseland gård.

Oppstrøms samløp er elvebunnen vegeta-

sjonsdekket og bunntransporten minimal, mens nedstrøms bærer
elvestrekningen tydelige tegn

KAP.

pa

aktive transportprosesser;

2.
/

Områdets e enart
Vassdraget er forholdsvis urørt av tekniske inngrep.
land ligger noen eldre sagbruk samt et ved stab.

Ved Tysse-

Langs elva

inn til Østabø er det plassert en god del steinmasser samtidig
som det tas ut gras

av bankene (antagelig i forbindelse med

veien inn til Selland og evnt. stpesand).
Dalen og fjellområdet er preget av glasial utforming.

Dette

i kontrast til den yngre, skarpe fluvialt betingede nedskjæring
mot Saudafjorden.

Kontrasten ved samlp

mellom en material-

førende og en ikke materialførende elv er meget klar.

Verneverdige/interessante
Samlpsomr&det

områder o

mellom elva fra steb

forekomster
og elva fra Tysseland

gård har fluvialgeomorfologisk interesse.

Blokkavsetningen

i fjellområdet mellom Kaldavatn og Krokavassnut har kvartær-

- 4 -

geologisk verdi i forbindelse med rekonstruksjon av deglasiasjonsforlopet i denne delen av Vest-Norge.

Den er antatt avsatt

samtidig med Raet i sør- og Øst-Norge.

KAP.

4.

Verdiendrin

av vassdra et

Nedbørfeltets tilnærmede urørthet gir det en viss referanseverdi
for elvesystemer der materialfrende

og ikke materialfrende

dreneringsveier møtes.
Ved en eventuell regulering vil denne verdi bortfalle.

172 01 HUSTVEITELV

Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten

for Samlet plan.

Geofag.
Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget

for vassdragsreguler-

inger, Universitetet i Oslo.
Bygger på befaring, studie av litteratur, flyfoto og kart.
bakgrunn for beskrivelse/vurdering

Sorn

foreligger kun en enkel

befaringsskisse.

KAP. 1

Ber

runns eolo i

Berggrunnsgeologisk kan nedbørfeltet dels i tre; ned mot Saudafjorden - grunnfjell, deretter et område bestående av skyvesonebergarter og overst bergarter tilhrende

skyvedekkene.

Grunnfjellet består hovedsakelig av bergarter tilhørende gneismigmatitt-granitt komplekset av prekambrisk

alder.

Ved utlp

i Saudafjorden er det et smalere belte av plutonske bergarter;
(foliert granodioritt-kvartsdioritt).

Grunnfjellet er gjennom-

satt av sprekker og svakhetssoner hovedsakelig

i N

og NNV-

lig retning.
I grensesonen mot skyvesonebergartene

går et smalt bånd med

basalsandstein som tilhører de stedegne kambro-ordoviciske
menter.

sedi-

-

2 -

Skyvesonebergartene er hovedsakelig overskjvne

fyllitter og

glimmerskifre (alder ikke fastsltt).
Den hyereliggende

del av nedbrfeltet

bestr

av kaledonske

skyvedekkebergarter tilhørende Kvitenutkomplekset.

Bergarten

er uensartet gneis bortsett fra et område rundt Storavatn
best&ende av charnockittske
Skyvedekkebergartene

bergarter.

er antagelig av prekambrisk alder.

Geomorfolo i
Vassdraget er uten store markerte daler.

Fjellformasjonene

og de mindre daldragene synes mer bestemt av berggrunnens struktur enn den glasiale utforming under kvartertida.
og Storavatn må karakteriseres
om en glasial dannelse.

vrestlsvatn

som typiske botnsjøer og vitner

Elvelpene

synes derimot % vare styrt

av svakhetssoner i berggrunnen samt bergartsgrenser.
lpet

mellom riksveien - Hustveit samt avbyningen

nord viser dette klart.
hard grunnfjellskolle

180

Spesielt
mot

Selve avbøyningen er resultat av en

(gneis/granitt) som tvinger elvelopet

rundt.

Kvartær eolo i
Under maksimal nedising beveget innlandsisen seg i vestlig til
sørvestlig retning.
sokkelen.

Iskanten lå da langt ute på kontinental-

Etter hvert som isen avtok i vertikal retning ble

bevegelsesretningen

styrt mer og mer av topografien i området.

Under klimaforverringen

i Yngre Dryas

(11-10 000 år før nåtid)

lå brefronten ute i Vindafjorden og Sandsfjorden.
som stammer fra dette fremstøtet

Avsetninger

(tilsvarer Ra-morenen på Øst-

landet) er lokalisert på vestsida av Vindafjorden, over Sandeid,
Vikedal og i dalsida over mot Tysseland.

-

3 -

Et yngre framstøt "Trollgarden-framstøtet"
ende Ås-Ski- og muligens Aker-trinnet)

(antagelig tilsvar-

er lokalisert langs Sauda-

fjordens vestside omtrent ved Asneset over Ropeid der den krysser
(ever

5) det indre av Vindafjorden i srlig

retning.

I det berørte vassdrag er det ingen større kvartærgeologiske
akkumulasjonsformer.

Overflaten er dekket av et tynt morene-

dekke med flere blotninger i dagen.

Endel morenemateriale

er

skylt ned i senkninger og transportert videre av elver og bekker.
Det større flate området ved Hustveit er tydelig formet av
fluviale prosesser.

Ved innlop i Stolsvatn og Varstlsvatn

er mindre deltaer etablert.

Disse synes ikke spesielt aktive

under dagens hydrologiske forhold, men vitner om aktive fluviale
prosesser under tidligere tider.

Vassdraget

av lite erosjon og minimal transport

er ellers preget

(bunn-/suspensjonstransport).
/

KAP. 2
Områdets e enart
Nedbørfeltet er uberørt av tidligere
nedstms

Hustveit

inngrep bortsett fra området

(oppdyrking, veibygging).

formasjonene er mer preget av berggrunnens

Fjell- og dalstruktur enn glasial

påvirkning selv om dette element også gjør seg gjeldende.
sett fra deltaene i Varstlvatn

og Stdlsvatn

Bort-

samt avsetningen

ved Hustveit mangler området kvartære og fluviale avsetninger
av betydning.

Stedvise mindre avsetninger

langs elveløpet fore-

kommer, men disse er av lite omfang.

Verneverdi e/interessante områder o

forekomster

Det tydelig strukturbetingede elveløp ved Hustveit viser på
en meget klar måte hvordan hardere bergarter påvirker dreneringen.

Deltaene i Varstlvatn

og Stlsvatn

er av interesse

-

4 -

da de dokumenterer tidligere tiders aktive fluvialgeomorfologiske prosesser.

KAP.

4.

Verdiendring av vassdra et
Den store grad av uberørthet
referansevassdrag.
bortfalle.

I

gir vassdraget en viss verdi som

Ved eventuell regulering vil denne verdi

tillegg vil deltaet i Varstolvatn miste sin verdi.

/

174 01 ØLMEDAL
Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten
plan.

for Samlet

Geofag.

Utarbeidet avs.

Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsregu-

leringer, Universitetet i Oslo.
Bygger på studie av kart og litteratur.
Som bakgrunn for beskrivelse/vurdering

foreligger kun en enkel

befaringsskisse.

KAP.

1.

Ber

runns eolo i

Skyvedekkebergartene gjør seg kun gjeldende i et lite område
nord-øst i nedbørfeltet

(fjellsida mot Fevassnut) der berg-

grunnen består av mørk, bastomylonittisk glirnmergneis. Resten
av feltet består av metamorfe suprakrustal-bergarter

(fyllitt)

i skyvesonen mellom det underliggende prekambriske grunnfjell
og de kaledonske skyvedekker.

Geomorfolo i
Fra fjellnivået med en roligere overflate faller sidene bratt
ned mot dalbunnen.
vis bred.
strre

Ølmedalen er glasialt utformet og forholds-

Etter de regionale forhold utgjør Ølmedalsvatn et

innsjbasseng,

demt opp av en terskel.

Vindafjorden synes fluvialt betinget

Utlopet mot

(forholdsvis smal og dyp

nedskjæring).
Bortsett fra lmedalsvatn

er nedborfeltet uten innsjer.

-

2 -

Kvartær eolo i
Under maksimal nedising lå iskanten langt ute på kontinentalsokkelen.
retning.

Bevegelsen var hovedsakelig i vestlig og sørvestlig
Etterhvert som isen smeltet ned, trakk iskanten seg

.nermere land og den vertikale tykkelse avtok.

Den underliggende

topografi ble mer og mer bestemmende for isens bevegelse.

Morene-

avsetningene som kan følges langs Vindfjordens nordside bl.a.
i Ølmedalen, stammer antagelig fra Yngre Dryas (tilsvarende
Ra-avsetningene).

På denne tida gikk en stor brestrdm ut Vinda-

fjorden, og avsetningene er antagelig lateralavsetninger fra
denne.

Den høyeste terrasse avsatt i Vikedal

i et marint mil,

(Hallingstad)

angir en marin grense pa 60 m o.h.

Bortsett fra enkelte flatere områder og senkninger er løsmassedekket tynt (bunnmorene).

Langs Ølmedalens vestside over Ulva-

vollsvatn og videre mot sørøst i fjellsida mot Fevassnut ligger
en tydelig moreneavsetning

som antagelig er en lateralmorene

og markerer Ra-fremsttet

i Yngre Dryas.

Ved innlp

er en storre deltaavsetning.

KAP.

i lmedalsvatn

2.

Områdets e enart
Området er uten større tekniske inngrep, selv om veier, gårdsdrift og sagbruk til en viss grad påvirker elvesystemet.

Delta-

avsetningen i Ølmedalsvatn er forholdsvis stor sammenliknet
med vassdragene ellers i området. Selv om berggrunnens struktur til en viss grad dominerer landskapsbildet, er den glasiale
påvirkning klar.

-

3 -

Verneverdi e/interessante områder o
DEltaavsetningen

i lmedalsvatn

inneholder informasjon om tid-

ligere tiders fluvialgeomorfologiske
hengende moreneavsetningen

forekomster

prosesser.

Den sammen-

i Ølmedalens dalsider er viktig

for rekonstruksjon av denne landsdelens avsmeltingshistorie.

KAP. 4.
Verdiendrin /konfliktområder
Ved en regulering i Ølmedalsvatn vil deltaavsetningen

bli berørt

og informasjon om tidligere tiders fluvialgeomorfologiske
hold gå tapt.

/

for-

183 ETNEELVA
02 HØYLAND

Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten

for Samlet plan.

Geofag.
Utarbeidet av S.

Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer,

Universitetet i Oslo.
Bygger på befaring, studie av litteratur og kart.

Kap. l.
l.1. Ber

runns eolo i

Berggrunnen består av de omdannede kambriske sedimentære bergartene fyllitt og kvartsglimmerskifer.

Fallet er mot S

og strøk-

retningen NØ-SV.

Geomorfolo i - storformer
Fjellområdet er tydelig glasialt modellert med avrundete fjellformasjoner.
dal.
fr

De øvre deler er hengende i forhold til Sorelvis

Elva har erodert en forholdsvis dyp fluvial nedskjæring
samlp

med Sorelvi der den har palagret en mindre vifte.

Fjellryggene er omtrent uten lsmasser.
er et stirre omr&de dekket av bunnmorene.

Rundt Hylandstoska
Dette utgjair i dag

en større terrengdekkende bakkemyr der periglasiale prosesser
bl.a. har dannet tuemark.

Kvartær eolo i
Det store glasifluviale deltaet i Etne er antatt eldre enn Yngre
Dryas.

Ulike parallelle morenerygger på den opprinnelige delta-

flaten er avsatt av en brearm fra Stordalsvatns dalføre.
morenene til denne brearmen kan flges
for yno

lavere mot vest.

enkelte morenehauger.

i 1000-1050

I Høylandsvassdraget

Side-

m o.h. st
er det iakttatt

Disse er muligens deler av det tidligere

nevnte morenesystemet som kan flges

i fjellomr&der mot nordost.

Karakteristisk er avspylte fjelltopper og bunnmorene i lier og
forsenkninger.
Vassdragssystemet bærer preg av liten sedimenttransport.
landstoska er det pålagret en mindre deltaavsetning som
teriseres som fossil.

Ned mot Srelvi

m

I Høykarak-

der elva går i løsmasser,

er det noe erosjon og transport, spesielt under høyere vannføringer.

Kap. 2.
Områdets e enart
Høylandsvassdraget drenerer en vestlig beliggende del av Etnefjellene.

Områdets berggrunn er ensartet, hovedsakelig fyllitt

og kvartsglimmerskifer.

Fjelltoppene er uten nevneverdige løs-

masser, mens senkningene og skråninger er dekket av bunnmorene.
En større terrengdekkende bakkemyr dominerer området rundt Høylandstoska.

De fluviale avsetningene i tilknytning til Høylands-

toska er av begrenset utstrekning og fossile.
ned i lsmasser

for samlp

Srelvi,

Der elva skjærer

foregar noe erosjon og tran-

sport under dagens hydrologiske forhold.

Nedbørfeltet er urørt

av tekniske inngrep bortsett fra veien inn og noe beiting.
er typisk for denne delen av Etnefjellene.

Området

Vassdraget reflekterer

et fluvialt system der de fluviale prosessene synes å være i
likevekt.

Kap. 4.
Verdiendrin

av vassdra et

Ved en eventuell regulering vil spesielt de fossile avsetningene
rundt Hylandstorka

bli berrt.

Disse har verdi som historiske

dokument for tidligere tiders hydrologiske og sedimentologiske
forhold innen et område med ensartet geologi/fyllitt og glimmerskifer.
Transport- og erosjonsbetingelsene nedstrms
endret.

Hylandstorka

blir

Dette vil ha betydning for materiale fort ut i Sorelvi.

sørelvis vannføringsforhold og dermed transportevne vil bli endret
nedstrms

samlopet.

Ved etablering av magasin i Høylandstorka må det regnes med noe
erosjon og utglidninger i løsmassene rundt vannet.
resultere i forringet vannkvalitet nedstrøms.

Dette kan
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URVOLLELVA

01

URVOLL KRAFTSTASJON

Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten
plan,

for Samlet

Geofag.

Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo.
Bygger på tolkninger av flyfoto, kart og litteratur.

Generelt
for å nytte det 115 m

Det foreligger et utbyggingsalternativ

høye fallet mellom Glømvatnet og Urvoll til kraftproduksjon.
Kraftstasjonen blir lagt til Urvoll.

Glmvatn

blir utbyggingens

eneste magasin med en planlagt senkning på 20 m.

Vannet

er planlagt overført mellom Glømvatn og Urvoll via sjakt
og tunnel.

KAP. 1

Geologi
Granittiske eruptivbergarter av kaledonsk alder dominerer
Glømdalen og fortsetter som et smalere bånd av kvartsdioritt
over stre

del av Glmvatnet

mot sorst.

I resten av omr&det

er berggrunnen komplekst sammensatt av kambrosilurbergarter
som ble omdannet under den kaledonske fjellkjedefolding.
Bergartene er alloktone (skjovne) og tilhrer
dekkekompleks (skyvedekke).

Helgelands

Som følge av omdanningen

morfosen) er bergartene harde og tungt nedbrytbare.
ligger "i band" med strokretning nordost-sorvest.

(metaBergartene

Omr&det

er representert ved glirnmergneis, arnfibolitt, granittisk
gneis og marmor i Urvollelvas dal.

-

2 -

Geomorfolo i - storformer
Fjellområdet er preget av bergartenes strøk og svakhetssoner.
Fjellformasjonene bortsett fra nedskjæringen ved Urvollelvas
dal er rolige med lite lsmasser.

Glmvatnet

er adskilt

fra det lille vannet mot øst ved en løsmasseavsetning
morene).

(antagelig

Det lille vannets østende er dominert av en delta-

avsetning.

Rundt Glmvatnet

ninger (srlig

er det stedvise losmasseavset-

i tilknytning til mindre elve- og bekkeutløp).

Elva mellom Urvollelvas dal og Glmvatnet
dypt ned i lsmasser.

har skåret seg

Disse har ukjent mektighet.

Ved samlop

Urvollelva er dalen vid med en større løsmasseforekomst som
elva har skåret seg gjennom.

Nedstrøms denne har den struktur-

bestemte Urvollelvas dal preg av en smal fluvial nedskjæring
før den vider seg ut ved Urvoll.

Dalbunnen ved Urvoll består

av løsmasser (glasifluvialt materiale).
Overflaten er flat og bærer tydelig preg av tidligere tiders
fluviale aktiviteter (rester av eldre elvelp).

Dagens elvelp

følger dalens vestside før den drenerer ut i Urvollvatnet.
En liten deltaavsetning vitner om tidligere tiders transport.
Urvollvatnet

er adskilt fra Tosenfjorden med en moreneavsetning.

Kvartær eolo i
Stedvise bekkendannelser, morene- og glasifluviale avsetninger
vitner om den kvartære nedising.

Ellers er landformene lite

preget av de glasiale prosessers arbeid.
Under ismaksimum har isen hatt en vestlig bevegelsesretning.
Som en følge av tykkelsen var bevegelsen lite forstyrret
av det underliggende landskap.

Under avsmeltingen har topo-

grafien influert mer og mer pd bevegelsesretningen.

Marin

grense for området er angtagelig ca. 130 rn over dagens havnivå.

- 3 -

KAP. 2

Områdets e enart / Verneverdi e o

interessante områder

Vassdraget er uberørt av tidligere inngrep.
i utstrekning.

Losmasseforekomstene

Feltet er lite

i Glomvatnets stende

synes å ha en viss geofaglig interesse.

Likedan antas avset-

ningene i Urvollelvas dal vest for Glmvatnet

og nede ved

Urvoll å være av interesse for studier av områdets avsrneltingshistorie.

Det sees ikke bort fra andre forhold av geofaglig

interesse da denne vurdering kun baseres på kart og flybildetolkning.

KAP. 4

Verdivurderin

av vassdra et

Vassdragets uberørthet gir det en viss verdi som referansevassdrag for elvesystemer sterkt influert av berggrunnens
strøk og sprekkesoner.
verdi bortfalle.

Ved en eventuell regulering vil denne
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SKROVODALSELV
01

KOLSVIK II KRAFTSTASJON

Bidrag til naturverndelen
plan.

i vassdragsrapporten

for Samlet

Geofag.

Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget
leringer, Universitetet

for vassdragsregu-

i Oslo.

Bygger på tolkninger av flyfoto, litteratur og kart.

Generelt
Det foreligger ett utbyggingsalternativ.

Det planlagte kraft-

verk utnytter fallet mellom Skrovodalsvatnet
vatnet til sjen

(et bruttofall p& 378 m).

og Nedre KvitdalsVannet skal fores,

via tunnel og sjakt til Kolsvik II kraftstasjon
lagt i fjell.

Utlpet

Tosenfjorden.

Kolsvik I kraftstasjon

før, men vassdraget
av reguleringer.

som foreslås

planlegges nord for dagens utlop i
ligger i området fra

som planene omfatter, er tidligere uberørt

Skrovodalsvatnet

opp og 2 m ned, Øvre

Kvitdalsvatn

Kvitdalsvatn

og 5 m ned.

1 mopp

er planlagt regulert 1 m
5 mopp

og 3 m ned, Nedre

KAP. 1
Geologi
Granittiske eruptivbergarter
nedbørfeltene

av kaledonsk

til både Kvitdalsvatnet

og Skrovodalsvatnet.

Vest for en svakt buet nord-sør-gående
av vannene er berggrunnen
kambrosilurbergarter.

alder dominerer

linje tvers over midten

sammensatt av mamorfe

Bergartene ligger som nærmest parallelle

bånd med retning nord-sør

(kaledonske folderetning)

representert ved glimrnergneis og dioritt.
av marmor strekker seg mot sor, srvest
fra Kvitdalsvatnet

(omdannede)

og Skrovodalsvatnet.

i tilknytning til Skrovodalselv.

og er

Et smalt bånd

for samlop elvene
Marmoren

står ikke

-

2

-

Geomorfolo i - storformer
Fjellområdet

i øst (granittområdet) er roligere enn glimmer-

gneisområdet rundt Kvitdalsvatnene

og Skrovodalsvatnet.

Skrovo-

dalen og Kvitdalen skjærer seg inn på tvers av strøket.

Begge

dalene ender i botner og vannene er antagelig glasiale overfordypninger.

Begge vannene er demt opp av bergterskler.

Dalen

mellom vannene og Kolsvika er ikke utpreget glasialt dannet.
Antagelig er den betinget av en svakhetssone i berggrunnen.
/

Elvelopet virker mer betinget av undergrunnen ennde
erosjonsprosesser

fluviale

selv om enkelte løpsstrekninger bærer tydelig

preg av en fluvial dannelse.
Området er uten løsmasser bortsett fra mindre deltaliknende
avsetninger i østenden av Øvre Kvitdalsvatn og Skrovodalsvatnet.
Lpsstrekningen

nedstrms

og går i fast berg.

vannene faller forholdsvis bratt

Ved et par mindre vann er det mindre

sedimentforekomster.

Utlpet

i Tosenfjorden er pa nordsida

av den store glasifluviale avsetningen i Bogdalen.
har utlopet vrt

mer srlig

Antagelig

i tidligere tider.

Kvartær eolo i
Botnene ved Kvitdalsvatna og Skrovodalsvatn vitner om en
glasial dannelse.
for vannene

De mer avrundede fjellformasjoner øst

(i granittområdet)

den kvartære nedising.

synes også modellert under

Resten av området synes mer å være

bestemt av berggrunnen enn av de glasiale prosesser.
Under ismaksimum har isen hatt en vestlig bevegelsesretning.
Som en følge av tykkelsen var bevegelsen lite forstyrret
av det underliggende

landskap.

Under avsmeltingen har topo-

grafien influert mer og mer på retningen.
området er ca. 130 mover

dagens havnivå.

Marin grense i

-

KAP.

3 -

2

Områdets e enart
Vassdraget er tidligere uberørt av kraftutbygging.
er lite i utstrekning.

Løsmasseforekomster

Feltet

er av meget begrenset

omfang.
Denne mangel på ltbsmasser gir vassdraget en viss geofaglig
verdi.

Lpssystemet

viser stedvis gode eksempler på fluviale

nedskjæringer i en strukturbestemt svakhetssone i undergrunnen.
Det sees ikke bort fra andre forhold av geofaglig interesse,
da denne vurdering kun baseres på kart og flyfototolkning.

KAP. 4
Verdivurderin

av vassdra et

Vassdragets uberrthet

gir det en viss verdi som referanse-

vassdrag for elvesystemer bestemt av berggrunnens struktur.
Ved en regulering vil denne verdi bortfalle.
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LEIRAGA
01

BJØRNSTOKK KRAFTVERK

Bidrag til naturverndelen
plan,

i vassdragsrapporten

for Samlet

Geofag.

Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget
leringer, Universitetet

for vassdragsregu-

i Oslo.

Bygger på tolkninger av flyfoto og kart.

Generelt
Det foreligger ett utbyggingsalternativ
349 m hye

for & nytte det ca.

fallet mellom Leirvatnet/Nedre

og Tosenfjorden.

Kraftverket får tre magasiner; Leiravatnet

(15 m senkning), Øvre Bjørnstokkvatn
Bjornstokkvatn

Bjprnstokkvatn

(6 m heving).

(2.5 m heving) og Nedre

Overforing av vannet er tenkt

gjennom en ca. 6 km lang tunnel til Bjørnstokk kraftverk
ved Tosenfjorden.

KAP. 1
Ber

runns eolo i

Det sentrale området er dominert av eruptive bergarter av
kaledonsk alder
monzodioritt

(vesentlig granitt/granodioritt

dels med overgang til dioritt).

for Bjrnstokkvatna
av glimmergneis
knekk

og monzonitt/

Øst og nord

og vest for Leiråvatnet består berggrunnen

(omdannet kambrosilurbergart).

Ved Leiragas

mot sørøst er en liten forekomst av marmor.

Strokret-

ningen i området er nord-sør (den kaledonske folderetning).
Geomorfolo i - storformer
Øst for Bjørnstokkvatna
omrdene

og vest for Leiråvatn består fjell-

av steile fjellsider, flere parallelle rygger og

stedvise forekomster av større mengder forvitringsmateriale

-

(urer).

2 -

I disse områdene er overflateformene bestemt av

berggrunnens geologi og struktur (glimmergneis).
Det sentrale fjellområdet

(granitt) er derimot preget av

avrundede fjellformasjoner.
noe

Overflaten er glasialt modellert,

ogsa flere botner vitner om.

Nedbdrfeltet er uten nevneverdige lsmasser,
i enkelte dalskk.

Ved tillpet

bortsett fra

til Leiravatn fra nordvest

er en større vifte/deltaavsetning lagt opp.

Ved tilløpet

til vre Bjirnstokkvatn fra nord ligger også en større delta•
avsetng}.
Lpsmonsteret
over denne er oppsplittet (anastomoserende) og sannsynligvis foregår en viss fluvial aktivitet
i området.
Leiråga og Bjørnstokkelva går i fast berg.
/

gode eksempler på fluviale nedskjæringer.
har Leiraga eroderten

Dalførene viser
Ved Tosenfjorden

storre glasifluvial avsetning.

Dagens

aktivitet ved utløpet er vanskelig å anslå, men det er bygd
ut en deltaplattform

i Tosenfjorden.

Kvartær eolo i
I det sentrale området
av isen.

(granitt) er overflaten modellert

Flere botner vitner også om glasial dannelse.

Under isrnaksimum har isen hatt en vestlig bevegelsesretning.
Sorn en følge av tykkelsen var bevegelsen lite forstyrret
av det underliggende

landskap,

Under avsmeltingen har topo-

grafien influert mer og mer på isens bevegelsesretning.
grense i området er ca. 130 mover

Marin

dagens havnivå.

Den store løsmasseavsetningen ved Leirågas utløp i Tosenfjorden
er lagt opp i forbindelse med isens avsmelting.

-

3 -

KAP. 2

Områdets e enart
Bjornstokkelvas og Leir&gas nedborfelt er gode eksempler
på geologiens innvirkning på fjellformasjonene. I det sentrale
området er formene glasialt påvirket med botner og et avrundet,
åpent landskap. Særlig vest for Leiråvatn er fjellformasjonene
bestemt av glirnmergneisens struktur med parallelle steiltstående
rygger.

Stedvise forekomster av forvitringsmateriale (urer)

er typisk.

Formene synes lite påvirket av nedisingen.

Delta-

avsetningene i Øvre Bjørnstokkvatn og Leiråvatn med et oppslittet
(anastomoserende) lopsmnster
aktivitet i dag.

indikerer om en viss fluvial

Formelementene virker mer eller mindre

fossile. Leir#gas og Bjornstokkelvas lop er typiske for
fluvial erosjon i fast berg (flere canyonstrekninger). Leiråga
har erodert kraftig i den glasifluviale akkumulasjon ved
Tosenfjorden og bygd ut en deltaplattform.
Verneverdi e områder o

forekomster

Området er kun vurdert uti fra kart og flybilder, og det
sees derfor ikke bort - fra forekomster av geofaglig verdi
andre steder i feltet. Særlig gjelder dette partier av Leirgas
og Bjrnstokkelvas
1.

elvestrekninger.

Avsetningen i Øvre Bjørnstokkvatn. Hvorvidt dette er
en genetisk deltaavsetning, et vifte-delta system eller
resten' av en fossil sandur er umulig å avgjøre uten nærmere
underskelser
kan tyde

2.

p

i felt.

Lpsmonsteret

over avsetningen

en viss fluvial aktivitet i dag.

Avsetningen i Leiravatn.

Denne synes å være en kombinasjon

av et vifte-delta system, med en viss fluvial aktivitet
i dag.
3.

Elvestrekningen nedstrøms Nedre Bjørnstokkvatn er et
typisk eksempel på fluvial nedskjæring i fast fjell (flere
canyoner). Den nedre del av lpet flger strokretningen,
mens det lenger opp har skåret seg ned på tvers.

- 4

4.

-

Leirågas erosjon i den glasifluviale avsetning ved Borkamoen med tilhørende deltaplattform i Tosenfjorden.

Dette

parti er interessant både med henblikk på en historisk
kartlegging (kvartært og prosessgeomorfologisk)

og med

henblikk på studie av dagens fluviale aktivitet.
Vurderin

av vassdra et i re ional o

nas 'onal sammenhen

Begge nedbørfeltene er uberørte av utbygging.

De inneholder

flere forekomster av geofaglig verdi hvor spesielt avsetningen
i vre

Bjornstokkvatn ma vurderes hyt.

Avsetningen i Leiravatn,

deler av elvestrekningene mot Tosenfjorden samt Leirgas
utløp i Tosenfjorden er interessante ut i fra et fluvialgeomorfologisk synspunkt.
Vassdragene har verdi som referanse pga. det uberørte vannsystemet.

KAP.

/

4

Verdiendrin

av vassdra et

En utbygging etter det framlagte alternativ vil berøre det
urørte fluviale system som vassdragene i dag representerer.
Avsetningene i vre

Bjrnstokkvatn

og Leiråvatn vil bli sterkt

påvirket (erosjon og oppdemming).
Konfliktområder
Den planlagte regulering vil ha stor konsekvens for avsetningene
i Leir#vatn (erosjon og mulig tilslamming av vannet) og vre
Bjbrnstokkvatn

(endring av dagens erosjonsbasis for det fluviale

system, mulig erosjon i framtida).

Ved fjerning av vannet

i elvesystemene blir disse tørrlagte og prosessene ved Leirågas
utløp stanses.

Det projekterte anlegg vil sterkt forringe

områdets geomorfologiske verdi.

á
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GRYTAGA
02

FINNKNEVATNET

KRAFTVERK

Bidrag til naturverndelen
plan.

i vassdragsrapporten for Samlet

Geofag.

Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo.
Bygger på studie av flyfoto og kart.

Generelt
Vassdragene er i dag regulert i Grytåga kraftverk ved Grytågas
utlop i Halsfjorden.
Finnknevatnet, Hund&lvatnet og Gryt&vatnet er reguleringsmagasin.

/

Det foreligger to utbyggings-

alternativer som begge innebærer etablering av et nytt reguleringsmagasin i Laksen sør for Hundlvatnet.
Alt. A.
Fallet mellom Laksen og Hundålvatnet utnyttes med etablering
av Finnknevatn kraftverk ved Hundålsvatn.
Alt. B.
Fallet mellom Laksen og Grytåvatnet utnyttes med etablering
av Finnknevatn kraftverk ved srstenden
av Grytåvatnet.
Elva fra Lille Finnknevatn tas inn i driftstunnelen via et
bekkeinntak.

KAP. 1
Ber

runns eolo i

Berggrunnen består av granitt

(av kaledonsk alder) bortsett

fra området rundt Grytåvatnet og mellom Grytåvatnet og Hundålvatnet som består av den mdamorfe kambrosilurbergarten glimmergneis (omdannet under den kaledonske fjellkjedefolding).

-

2 -

Geomorfolo i - storformer
Fjellomrdet
nedising.

(i granitt) Baer
Fjellformasjonene

og hengende.

tydelige preg av

er avrundet, dalene er U-formet

Enkelte botnformasjoner

vitner også om glasial dannelse.
lsmasser

den kvartere

(bl.a. Litle Finnknevatn)

Overflaten er uten nevneverdige

bortsett fra nede i dalsdkkene hvor tildels store

mengder morene- og glasifluvialt materiale er avsatt.

Elver

og bekker har erodert, transportert og derved gitt opphav
til fluviale former i lsmassene.

Ved Grytagas utlop i Hals-

fjorden er det bygd ut et mindre delta.
Kvartær eolo i
Under istidsmaksimurn har isbevegelsen vært mot vest.
en følge av isens tykkelse har det underliggende
vært av mindre betydning for isbevegelsen.
/

Sorn

landskap

Under avsmeltingen

har topografien blitt mer bestemmende for isens bevegelsesretning.
Botnformer, hengende og U-formede daler samt lsmasseavleiringer i dalbunnene vitner om dette.

I sørenden av vannet

sør for Laksen ligger et ryggsystem som antagelig er rester
etter et subglasialt dreneringssystem

(eskersystern).

KAP. 2
Områdets e enart
Fjellområdet er preget av den kvartære nedising med rolige
fjellformasjoner,

U-formede og hengende daler og botner.

Dalene med de tildels betydelige løsmasseforekomster

står

i kontrast til fjellomr&dene som er omtrent uten lsmasser.
Elvene går stort sett i løsmasser.
utlpet

KAP.

a\va

Enkelte steder bl.a .

av Litle Finnkjevatn harskret

seg ned i fast berg.

4

Verdivurderin

av vassdra et

Vassdraget er regulert.

Løsmasseavsetningene

i dalbunnene

er rike på fluvialt betingede former, noe som vitner om det
rennende vanns aktivitet over tid.

Elvesystemet som drenerer

-

3 -

ut i Grytåvatns sørende er urørt av tidligere utbygging.
Systemet omfatter dalen vest for Litle Finnknevatn hvor det
tydelig foregar fluvial aktivitet i losmassene,og elva fra
Litle Finnknevatn.
og synes ha

Området er urørt- av tidligere utbygginger

en viss fluvialgeomorfologisk interesse.

Avsetningene i Laksens dalføre (særlig eskersystemet sør
for Laksen) synes å ha en viss kvartærgeologisk interesse.
En helhetsvurdering tilsier at en utbygging etter alternativ
A er å fortrekke framfor alternativ B.

Elvesystemet som

drenerer ut i Grytåvatns sørende vil da bli bevart.

/
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02 VASSVATN

KRAFTVERK

Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten

for Samlet plan.

Geofag.
Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer,
Universitetet

i Oslo.

Bygger på befaring, studie av kart og litteratur.

/

Kap. l.
Ber

runns eolo i

Berggrunnen består hovedsakelig av prekambrisk granitt og gneisgranitt.

Feltet tilhører Sjorna grunnfjellsvindu, som er et av

flere avgrensede grunnfjellsområder langs kysten av Nordland.
Rundt Vassvatnveksler berggrunnen mellom glimmerskifer og kalkspat/dolomittmarmor

som er metamorfe sedimenter av kambro-silurisk

alder.

Geomorfolo i - storformer
Storformene veksler mellom spisse, alpine fjellrygger, glasiale
botner og avrundet landskap.

Omr det

Svartvatn-Vassvatn er for-

holdsvis åpent,og forholdsvis rikt på bunnmoreneavsetninger.
Elva fra Vassvatn faller med stor gradient det siste stykket
mot fjorden.
Rundt det lille vannet nordøst for Vassvatn er det flere rette
og buede sprekker og innsynkninger i morenedekket.

Dette er

karstformer

(doliner) forårsaket av kjemisk forvitring i den

kalkholdige berggrunnen.

Dreneringen ut av vannet foregår under

bakken via kanaler også utviklet ved kjemisk forvitring.

Kvartær eolo i
Under maksimal nedisning var brebevegelsen mot vest/vest-nordvest.

Under avsmeltingen avtok isen vertikalt og den underliggende

topografi ble mer og mer bestemmende for bevegelsesretningen.
I fjellområdene har botnbreer etterhvert erodert bassengene der
bl.a. Kvanndalsvatna

ligger.

I dalsida fra fjorden opp mot Vassvatn går en lengre strandlinje
som er datert til ca. 10 5000 BP.

Denne reflekterer marin grense.

Morenen foran nedre Kvanndalsvatn er antatt å korrespondere med
Tjottatrinnet.

Tjttatrinnet

som kan flges

st

for topp ll73

m o.h. er antatt avsatt ved et brefremstøt 11-12 000 år BP.
Glasiasjonsgrensen

den gang lå ca. 500 m lavere enn i dag.

Dreneringssystemet

viser få tegn på aktive fluviale prosesser

under dagens hydrologiske

forhold.

Elva fra Svartvatnet har

p9ålagret et delta i Vassvatn.

Kap. 2.
Områdets e enart
Landformene veksler mellom spisse, alpine fjelltopper, botner
og et mer avrundet glasialt betinget landskap.
Kvanndalsvatna er typiske eksempler på glasialt eroderte innsjøbasseng

(botnsjøer) adskilt ved bergterskler.

.e

Deltaet i Vassvatnet er inaktivt i dag, men reflekterer fluviale
prosesser i vassdraget under tidligere tider.
Karstformer rundt det lille vannet nord-øst for Vassvatnet er
resultat av kjemisk forvitring i den kalkholdige berggrunnen.
Sregent
flaten.

for det lille vatnet er at det mangler utlp
Dreneringen

p

over-

foregår via kanaler i berggrunnen utviklet

ved kjemisk forvitring.

Berggrunnens

sammensetning tyder på

at også nedre deler av nedbørfeltet kan inneholde forekomster
med karstformer.

Kap. 4.
Verdivurdering

av vassdra et

Vassdraget må karakteriseres

som uten tekniske inngrep selv om

eldre bosetting rundt Vassvatn indikerer en viss bruk av området.
vassdraget drenerer et felt bestående av grunnfjellsbergarter
og kalkholdige kambro-siluriske
antagelig gjenspeiles

sedimenter.

Dette forhold vil

i vannkjemien.

Den delen av nedbørfeltet

som ligger innen grunnfjellsområdet

synes typisk for tilsvarende vassdrag langs kysten av Nordland.
Forekomsten av karstformer gjør vassdraget mer spesielt.
Ved en regulering vil systemet av botnsjøer som Kvanndalsvatna
utgjr

bli berrt.

Antagelig vil den kraftige senkningen kunne

fore til utrasinger i lsmassene
også kunne oppstå rundt Vassvatn.
sårbar.

rundt vannet.

Noe erosjon vil

Spesielt er deltaavsetningen

I denne reflekteres tidligere tiders hydrologiske forhold

innen området.

Informasjonen som deltaet inneholder har derfor

en geofaglig verdi angående forholdene i postglasial tid.
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Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten for Samlet plan.
Geofag.
Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer,
Universitetet i Oslo.
Bygger på befaring og studie av kart.

Kap. l.
Ber

runns eolo i

Berggrunnen består av ensartet granitt og granittisk gneis.
børfeltet ligger innenfor Hgtuvavinduet

Ned-

som er et av mange grunn-

fjellsvinduer langs kysten av Nordland.

Geomorfolo i - storformer
Fjellområdet er tydelig preget av den kvartære nedising med botnformer og U-profiler.

Granittens benkning som er på tvers av

dreneringsretningen dominerer overflaten.

Denne er blankspylt

bortsett fra en mengde flyttblokker.
Vannene ligger i glasialt dannede overfordypninger med bergterskler i utløp.

Elvene har erodert mindre tilpasningscanyoner

før de faller med stor gradient ned mot Melfjorden.

Kvartær eolo i
Under istidsmaksimum har isbevegelsen vært mot vest.
fØlge avistykkelsen

har det underliggende landskap vært av mindre

betydning for isbevegelsen.
blitt mer og mer bestemmende.
Melfjorden.

Som en

Under avsmeltingen har topografien
En strre

Botnbreer med utlp

bassengene der.Slegvatna

isstrm

har gått ut

mot Melfjorden har fylt og dannet

og Sandvikvatna ligger i dag.

dragene er hengende i forhold til Melfjorden.

Vass-

Den granittiske

overflaten er uten løsmasser, bortsett fra en mengde flyttblokker.
Bergoverflaten er tydelig glasialt modellert med en mengde rundsva.
Skuringsstriper og sigdbrudd samt rundsvaenes form reflekterer
en isbevegelse parallell med Melfjorden, altså på tvers av dagens
drenering.

Mellom nedre og øvre Sleågvatn er områdets eneste

moreneavsetning av en viss mektighet.

Rundt vatna er det også
/

endel skredmateriale som har sitt opphav i frostforvitring i
postglasial tid.
Elvene har erodert mindre canyoner i bergoverflaten.

Kap. 2.
Områdets e enart
Fjellområdet er preget av den kvartære nedising med botnformer
og U-profiler.

Bassengene der Sleågvatna og Sandvikvatna ligger,

er hengende i forhold til Melfjorden som også er glasialt formet.
Området er uten kvartære løsmasser, bortsett fra moreneavsetningen
mellom øvre og nedre Sleågvatn.

Bergoverflaten er dominert av

granittens benkning og rik på glasiale erosjonsformer
striper, sigdbrudd og rundsva).

(skurings-

Elvelopene har erodert seg ned

i bergtersklene ved utløp av vatna og danner mindre tilpasningscanyoner før de faller steilt ned dalsida mot Melfjorden.
Frostforvitring i postglasial tid har dannet en større ur langs
Slegvatna.

Kap. 4.
Verdivurderin

av vassdra et

Vassdragene er urørt av tekniske inngrep.

Bortsett fra en større

ur langs Sleågvatna og en moreneforekomst mellom øvre og nedre
Sleagvatn er området uten nevneverdige løsmasser.
benkning dominerer overflaten.

Granittens

Elvelopene gar i fast berg og

har erodert mindre tilpasningscanyoner mot Melfjordens
dalsider.

steile

Det fluviale system er lite preget av aktive erosjons-,

transport- og sedimentasjonsprosesser som følge av mangel på
materialkilder

innen nedbdrfeltet.

En helhetsvurdering tilsier at vassdraget bør sees i sammenheng
med andre tilsvarende dreneringssystem i regionen, da det drenerer
et område med homogen berggrunn, uten løsmasser og dermed representerer en spesiell type fluviale systemer.
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FORSAN

KRAFTVERK

Bidrag til naturverndelen i vassdragsrapporten for Samlet
plan.

Geofag.

Utarbeidet av S. Husebye, Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo.
Bugger pa studie av flyfoto og kart.

Generelt
Det foreligger et utbyggingsalternativ for Forsanelva.

Lielva

overføres til Forsanvatnet ved inntak i vann ved kote 296.
Forsanvatnet nyttes som hovedmagasin.
sin naturlige vannføring.

Forselva vil miste

Vannet føres fra Forsanvatnets

istende via tunnel til Sagfjorden (ca. l km sr
utløp) der Forsan kraftverk er planlagt.

for Dnsagas

DØnsåga tas inn

på driftstunnelen ved kote 270.

KAP.

1.

Ber

runns eolo i

Bergartene i området antas å tilhøre RØdingfjell - Gasak
skyvedekket som er ett av flere skyvedekker i Nordland.

Berg-

grunnen domineres av metamorfe (omdannede) kambro-silur bergarter (glimmergneis/glirnrnerskifer). Omdanningen skjedde
i forbindelse med den kaledonske fjellkjedefolding.
Geomorfolo i - storformer
Landskapet har alpin karakter med smale rygger og spisse
tinder mellom glasialt eroderte botner.
botnsjøer.

De fleste vann er

Større urer vitner om frostforvitring i den mindre

motstandsdyktige berggrunnen.

Fjellområdet er omtrent uten

-

løsmasser av betydning.

2 -

Unntaket er enkelte botner der morene-

dekket stedvis synes å være av forholdsvis stor mektighet.
I Forsanbukta

(som også har tydelig botnform) ligger områdets

eneste større kvartære avsetning.

Sedimentene er erodert

av Forselva som har bygd ut en mindre deltaplattform i fjorden.
Området bærer preg av den store tidevannsforskjellen og enkelte
eldre strandvoller kan iakttas.
Kvartær eolo i
Området er lite preget av isens bevegelsesretning under ismaksimum
som antagelig var mot nord-vest.

DEn karakteristiske botn

topografien viser at lokalglasiasjon har vært av stor betydning
for dannelsen av dagens landskap.

Sannsynligvis var lokal-

glasiasjonen aktiv under preboreal (10 000 - 9 000 år før
nåtid) og delvis under kuldeperioder i historisk tid (i den
s&kalte lille istid, omkring 1750).
Avsetningen i Forsbukta tilhrer

antagelig Troms-Lyngen-

trinnet (tilsvarer Ra-avsetningene i sør-Norge) som kan dateres
til Yngre Dryas (11 000 - 10 000 år før nåtid).

KAP. 2

Områdets e enart
Nedbrfeltet

er uberort av tidligere inngrep.

Fjellformasjonene

er sterkt preget av lokalglasiasjon med botner, tinder og
smale rygger.
Verneverdi e/interessante områder og forekomster
Avsetningene

i enkelte botner og Forsbukta har en viss kvartær-

geomorfologisk

interesse.

Forselvas lpsutvikling

over avset-

ningene samt deltaplattformen i Forsbukta er av fluvialgeornorfologisk interesse.

-

3 -

KAP. 4

Verdiendring av vassdra et
Nedbørfeltets uberørthet gir det en viss verdi som referanseområde for elvesystemer i landskap sterkt preget av lokalglasiasjon

(botn-landskap).

Ved en eventuell regulering

vil denne verdi bortfalle.

Baa

Omrdet

Forsbukta - Forsanvatn er dekket med flyfoto.

Det

sees derfor ikke bort ifra at det finnes andre forekomster
av geofaglig interesse innen området.
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