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SAMMENDRAG 
Skjomen-vassdraget inngår i FoU-programmet "Etterundersøkelser". Dette er et 
program hvor det legges vekt på natur- og miljøaspektet. Innenfor nedbørfeltet pågår 
det en rekke undersøkelser med ulike oppdragsgivere. For å få en oversikt over 
resultatene av de ulike undersøkelsene, ble det arrangert et møte i Narvik april 1989. 
Denne publikasjonen inneholder de fleste av de foredragene som ble holdt på dette 
møtet. 

ABSTRACT 
Studies of the Skjoma watercourse form part of the R & D programme, "Post
Regulation Studies". The programme emphisezes environmental aspects. A variety of 
studies on behalf of different organizations are in progress. In order to obtain an 
overview of these different studies, a conferenee was arranged in Narvik during April 
1989. This report contains most of the papers presented at this meeting. 
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FORORD 

NVE gjennomfører for tiden et FoU-program innen "Etterunder
søkelser". Skjoma er et sentralt vassdrag i dette programmet. 

I forbindelse med en kraftutbygging vil ulike undersøkelser bli 
utført; under planfasen, under anleggsperioden, som 
konsesjonspålegg og i forbindelse med skjønnet. For å få en 
oversikt over utførte og pågående undersøkelser arrangerte NVE 
et møte for å få disse belyst. Hovedvekten er lagt på 
virkninger inngrep har på natur og miljø. 

Møtet ble holdt i Narvik 2S.-26.apri1 1989. På møtet deltok 
representanter fra forskningsmiljøene, utbyggeren, grunneierne 
og forvaltningen. 

Denne publikasjonen gjengir til en viss grad foredragene. I 
enkelte ti1fe11er , er det medtatt noe supplerende stoff etter at 
møtet ble holdt. Vi har funnet dette naturlig for at rapporten 
skal kunne gi et oppdatert bilde av aktiviteten i vassdraget. 
Derfor er også medtatt, som vedlegg, relevant fagstoff fra 
rapporter o.l. Referat fra diskusjonene er gitt i samlet 
stikkordsform. 

Avd.ing. Anne Kroken har redigert rapporten i samarbeid med 
forskningssjef Per Einar Faug1i som er ansvarlig for 
FoU-programmet . 

Oslo, oktober 1991 

~~~' 
Per E i n a r F a u g 9i - , Anne Kroken 
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INNLEDNING 

SKJOMEN-VERKENE 

Høsten 1969 fikk NVE-Statskraftverkene tillatelse til å foreta regulering og utbygging av 
Skjomenvassdraget. Dette innebar bl.a. at Skjoma med sideelvene Nordelva og Sørelva 
fikk sterkt endret vannføring. Skjoma har naturlig utløp i Skjomenfjorden ved Elvegård. 
Idag føres størstedelen av elvevannet sørvestover i tunnel med utløp i fjorden Sør
Skjomen gjennom Skjomen kraftverk. Den midlere kraftproduksjon er beregnet til 1200 
GWh. 
Enkelt kan en si at Nordelva blir tatt inn 640 m O.h. på tunnelen til kraftverket og at 
Sørelva blir tatt inn ved Kobbvatn 645 m O.h. Vannføringen i elvene er således blitt sterkt 
redusert nedenfor inntakene og det ble ikke gitt pålegg om minstevannføring i vassdraget. 
I Nordelvas nedbørfelt er Losivatn (med normalvannstand 734 m o.h.) magasin for 
tilløpene fra eget felt, Smaillerieppe, Breelva og Sælkajokka. Vannet er senket 34 meter 
til kote 700 og høyeste regulerte vannstand (HRV) er kote 732, altså 2 meter under 
tidligere normalvannstand. Dette gir et magasin på 155 mill. m3

• Vannet fra de nevnte 
felter føres til Losivatn om sommeren gjennom en tunnel. I vinterperioden vil en kunne 
tappe det magasinerte vannet fra Losivatn ut gjennom et tverrslag på tunnelen, slik at 
vannet renner ned til inntaket i Nordelva og derfra over til Iptovatn og kraftstasjonen i 
Sør-Skjomen. 

Fra inntak i Nordelva til Iptovatn er det en overføringstunnel med fire elve-/bekkeinntak. 

1. Nordelva er tatt inn på ca. kote 640. For inntaket er det bygget en mindre 
betongdam. 

2. Stasjonselva er tatt inn ved et inntak på ca. kote 650. 
3. Kobbvatns tilløp er tatt inn ved et inntak nær utløpet av Kobbvatn . 
4. Kjøriselva er ved inntak tatt inn på ca. kote 650. 

Overføringstunnelen Nordelva-Iptovatn er ca. 20 km lang. Tverrsnittet er 17 m2 fra 
Nordelva til Kobbvatn og 23 m2 fra Kobbvatn til Iptovatn. Tunnelen ble drevet fra et 
tverrslag ved Stasjonsholmen i Norddalen. Det er de nevnte inngrep og spesielt de i 
Nordelvas felt som er av interesse i denne sammenheng. Skjomen kraftstasjon ligger i 
Durmålstindmassivet i Sør-Skjomen, også Kobbvatn kraftverk, som nytter fallet mellom 
Båsvatn og Kobbvatn i Sørelva, ligger i fjell. Fra Iptovatn føres vannet inn på et 
tunnelsystem som også fanger opp vannet fra Kjårdavassdraget før det nyttes i Skjomen 
kraftstasjon. 
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Neste side: Oversiktskart over Skjomenutbyggingen. 
Minikraftverket i Norddalen er ikke inntegnet. 
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NVE - Vs FoU-PROGRAM 

PER EINAR FAUGU 

Innen vassdragssektoren er mange aktører involvert. Aktørene 
skifter stadig. Som vassdragsetat har NVE et betydelig ansvar 
innen sektoren, dette gjelder selvfølgelig også innen FoU. 
Derfor finner vi det riktig å samordne og koordinere 
aktiviteter i de enkelte vassdagene. 

Forskningsbehovet på feltet vannressursforvaltning er avhengig 
av flere faktorer, som bl.a.: 

-samfunnsutviklingen generelt 
-brukerinteressenes krav til vannkvalitet og vannmengde 
-utvikling av vassdragsinngrep og påvirkning 
-endringer i vannforvaltningens struktur og praksis 

Direktoratene er departementenes ytre etat og som 
forvaltningsorgan underlagt departementets bestemmelser og 
instruks. Det ansvar som er tillagt departementene må da også 
gjelde for dets ytre organ. 

Fra Forskningsmeldningen kan en merke seg at: 

"Departementene har sektoransvar for forskningen på sine 
områder .... Departementene har også et delansvar for 
utvikling av langsiktig og grunnleggende kompetanse på 
sine sektorer ... Departementenes forskningsmidler 
omfatter bevilgninger til forskningsråd og forsknings
institutter, og generelle forsknings- og utredningsbe
vilgninger utfra departementenes faglige 
brukerinteresser. Det er her viktig å skille klart 
mellom departementenes rolle som ansvarlig for 
kunnskapsutvikling og rollen som bruker av 
forskningsresultater." (St.meld. nr. 28, 1988-89 s. 91) 

BEGREPET FoU 

Som en generell regel kan det sies at alt arbeid som kommer inn 
under FoU-begrepet skal inneholde et nyhetselement. Likevel er 
det håpløst å trekke eksakte grenser. FoU-begrepet kan være 
omfattende. Det spenner fra grunnforskning og anvendt 
forskning til utvikling, utredning, utdanning og undersøkelse, 
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ofte trekkes også prototyp og demonstrasjon med. 

Forvaltningsrettet FoU innebærer arbeidet med å løse de pro
blemstillinger forvaltningen ønsker å få svar på ut fra sine 
forvaltningsmessige oppgaver. Av sin natur er dette mer i 
retning av U, utvikling og utredning, enn forskning. Men den 
kan også inneholde elementer av grunnforskning og anvendt 
forskning. 

NAVF benyttet f.eks. forvaltningsrettet forskning som begrep 
under opprettelsen av Økoforsk (nå del av NINA) allerede for 
8-9 år siden. Det hevdes av flere at forvaltnings-FoU faller 
innunder anvendt forskning. Anvendt forskning er et smalere 
begrep enn forvaltningsrettet forskning. Anvendt forskning må 
omsette forskningen i praktisk nytteverdi, mens 
forvaltningsforskning skal hjelpe forvaltningen til å løse 
faglige og vitenskapelige problemer. 

NVE-Vs FoU-PROGRAM 1988-1992 

Vi er kommet godt i gang med de program som er igangsatt 
innenfor de midler som er stilt til disposisjon. Jeg vil 
understreke at dette har kun vært mulig å få til ved at Olje
og energidepartementet på det tidspunktet støttet oss 110 %. 

I vårt program for 1988-1992, publisert som NVE-publikasjon nr. 
V 17, la vi opp til følgende mål og midler for forskningen: 

Effektivt og resultatorientert arbeid sikres ved at: 
-det utføres god forskning i samsvar med de behov for
valtningen har 

-resultatene formidles på en hensiktsmessig måte 
-resultatene nyttigjøres 

Som de viktigste hovedoppgaver ble definert: 
-identifisere viktige oppgaver 
-styre og koordinere denne FoU-virksomheten 
-finansiere prosjekter/program helt eller delvis 
-selv utføre prosjekter der hvor vi har kompetanse 

(innen hydrologi) 
-bidra til nasjonal kompetanseoppbygging også gjennom 

undervisning og utdanning 

Vi har gjennom våre prosjekter og program etablert et nært 
samarbeid med alle relevante fagmiljøer i landet både innen 
universitet og høyskole og innen forskningsintituttene. 

Følgende hovedprogram ble satt opp: 
-flom og erosjonssikring 
-hydrologisk FoU 
-biotopjustering 
-etterundersøkelser (konsekvenser av inngrep) 
-kraftledningers og gassrørledningers virkning på natur 

og miljø 
-vannkraft FoU 
-utvikling av Vassdragsregisteret 
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-program om damsikkerhet 
-vassdragsdrift 

Det bør også nevnes at mange av de oppdrag NVE-Hydrologisk 
avdeling utfører for eksterne brukere har elementer av 
forskning, som gir sterkt ønske om kompetanseoppbygging. 

Det legges til at det underveis har dukket opp en rekke nye 
problemstillinger som vi har sett nærmere på. Av denne grunn 
søker vi nå om å få forlenget programperioden med to år for de 
program som har direkte bevilgning fra Konsesjonsavgiftsfondet. 

Jeg vil også vise til de publikasjoner som er utarbeidet med 
tanke på forvaltningen og andre brukere. Disse kommer i 
tillegg til de rene fagarbeidene heri inkludert hovedoppgaver 
og doktorarbeider. 

Spesielt om ETTERUNDERSØKELSER 

FoU-programmet "ETTERUNDESØKELSER" tar opp problemstillinger 
som ulike inngrep i vassdrag forårsaker på natur og miljø. 
Denne type FoU er typisk forvaltningsrettet og NVE har behov 
for denne viten som grunnlag for kommende avgjørelser i 
konkrete saker. 

Bakgrunnen for programmet er at det frem til nå har vært utført 
en rekke forundersøkelser i de aktuelle saker. Det har vært 
gjort lite for å se på hva som virkelig skjedde. En rekke av 
de utførte forundersøkelsene har preg av å være registreringer 
fremfor konsekvensanalyser. Hensikten med programmet er å: 

-klarlegge om konsekvensanalysene holdt mål, faktisk, 
og metodisk 

-forbedre forutsigelsesmetodene 
-gi økt viten om inngrepets betydning for 

natursystemene 
-gi grunnlag for biotopjusterende tiltak 

I enkelte vassdrag var det utført undersøkelser som kunne 
nyttes innenfor de angitte problemstillinger. Gjennom NVEs 
"Terskelprosjekt" var det utført visse etterundersøkelser i 
Skjoma. I Aurlandsvassdraget har vår Natur- og landskapsavde
ling utført en systematisk innsamling av foreliggende 
uttalelser om endringer i natur og landskap som følge av den da 
planlagte utbygging. Videre hadde Universitetet i Bergen lagt 
opp sine naturfaglige forundersøkelser slik at de skulle 
etterprøves når utbyggingen var sluttført. Dette var også 
tilfelle for visse undersøkelser i Orkla som ble utført av 
Universitetet i Trondheim - Vitenskapmuseet. I Jostedøla ble 
det utført en rekke undersøkelser med den samme hensikt. Men 
her var utbyggingen enda ikke sluttført. I dette programmet 
har en da sørget for ytterligere tilrettelegging av materialet 
for de nevnte problemstillinger. Det samme gjelder de pågående 
prosjekter for Dokka-deltaet. 

Programmet er lagt opp slik at NVE har den overordnede styring. 
Det samarbeides nært innen det enkelte vassdrag med 
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representanter fra utbygger, Fylkesmannen, berørte kommune og 
viktigste forskningsinstans for de aktuelle prosjekter. Til 
møter o.l. innkalles ofte også representanter for Direktoratet 
for naturforvaltning, Vassdragsregulantenes forening m.fl. 

Prosjektene er lagt opp slik at de sees i sammenheng med de 
undersøkelser utbygger er pålagt i henhold til den gitte 
konsesjonen og eventuelt andre undersøkelser det offentlige har 
i vassdraget. 

Det har videre vært et nært samarbeid med NTNFs delprosjekt 
"ETTERUNDERSØKELSER" i programmet "Miljøvirkninger av 
vassdragsreguleringer" som nå er avsluttet. Også finansielt 
støttet vi dette programmet vesentlig. 

Det legges nå opp til utstrakt informasjon fra programmet i 
tråd med "Forskningsmeldingen" (St.meld. nr. 28 1988-89). I 
første omgang konsentreres dette om: Aurlandsvassdraget ved 
det åpne Vangen kraftverk og skolen i Aurland, og i et 
samarbeid med det kommende Breheimsenteret i Jostedalen. Her 
fokuseres det på Jostedalen; breen og vassdraget. 

SKJOMA 

Denne gang skal vi se nærmere på forholdene i Skjoma. Dette er 
et vassdrag hvor det ble utført noen faglig relaterte 
undersøkelser før inngrepene fant sted, det er utført relativt 
få forundersøkelser som er nyttbare i 
etterundersøkelsesproblematikken og innen nedbørfeltet er det 
utførte faglige studier av vitenskapelig art. Med dette som 
utgangspunkt har vi igangsatt visse undersøkleser for å få frem 
mulige konsekvenser av reguleringene og utbyggingen. 

Både innen NVEs "Biotopjustering" og det nå avsluttede 
"Terskel prosjektet" var Skjoma et sentralt vassdrag. 
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VASSDRAGETS HYDROl.OGI 

RANDI PYfTE ASVALl 

AVLØPSFORHOLD 

Under planleggingen av utbyggingen forelå det data fra 4 
avløpsstasjoner i området, alle med lange serier, 20·45 år, 
vannmerke (vm) 739 Gamnes, vm 740 Sørelvbru, vm 741 
Nordelvkors og vm 738 Kjårdaelv. på dette grunnlag ble det 
utarbeidet isohydatkart i 1965, fig. l, og dette var grtumlag 
for konsesjonssøknaden. 

Virkningen av reguleringen på vannføringstorhol 
Elvegårdselv er illustrert ved beregning av pentademidler for 
en periode før utbygging (1962-71) og en periode etter 
utbygging (1977-81). Det fremgår at det både før og t?tter 
utbygging er store variasjoner fra år til år, og det er en 
sterk reduksjon i vannføringen etter reguleringen. Beregning 
til normalperioden vil kunne gi visse justeringer, men har 
ingen betydning for konklusjonen. I årsmiddel er vannføringen 
redusert fra ca 29 m3/s til ca 7 m3/s. 

BREUNDERSØKELSER 

I nedslagsfeltet er det mange breer som innvirker på 
avrenningen, fig. 2. For å forbedre det hydrologiske grunnlag, 
spesielt med hensyn på beregning av normalverdier, ble det 
satt i gang regulære massebalansemålinger på 
Storsteinsfjellbreen, som ligger på nordsiden og øverst i 
Norddalen. Supplerende målinger ble satt i gang på 
Cainhavarre, en liten bre på den andre siden av Norddalen. l 
nabofeltet Sildvik pågikk det samtidig massebalansemålinger på 
Blåisen. 

Breundersøkelsene viste store variasjoner i 
undersøkelsesper ioden I med en netto akkumtl l asi on :1 
1965 og en netto ablas:jon på 0.83 m i 196().fJlassebalalls:;:'kur;rE:cl) 
for de to årene er vist i fig. 3. 

Disse målingene har gitt viktig informasjon til forbedring av 
isohydatkartet over området. 
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VANNTEMPERATURFORHOLD 

Vanntemperaturforholdene er bare undersøkt i Elvegårdselv. 
Hovedtyngden av målingene er foretatt ved Stiberg bru, i 
tillegg er det korte måleserier i Nordelva og Sørelva før 
samløp. 

Før regulering er det bare manuelle målinger og de er til dels 
tatt på forskjellige tider. Fra 1984 har logger med 
registreringer 6 ganger i døgnet vært utlagt ved Stiberg bru. 

For å sammenlikne før og etter utbygging er det benyttet 
målinger for periodene 1969-72 (kl. 12) og 1984-87 (kl. 13), 
fig. 4. Resultatene er gjengitt som månedsverdier og 
pentademidler. Det fremgår særlig at vanntemperaturen stiger 
raskere om våren etter utbygging, det er ingen vesentlig 
forskjell i maksimalverdiene. 

I forbindelse med bygging aven rekke terskler i vassdraget og 
en fiskeribiologisk undersøkelse ble det i 1984 satt i gang et 
detaljert program for å undersøke virkningen av tersklene på 
vanntemperaturforholdene. Døgnmiddeltemperaturene ved innløp 
og utløp av terskelbassenget varierer meget lite 
« 1/10-2/100 C), altså i nærheten av den målenøyaktighet som 
utstyret har. Ved å analysere de enkelte observasjonstidspunkt 
fremgår at variasjonen er større om natten enn om dagen, noe 
som bl.a har sammenheng med sjiktningen i terskelbassenget, 
fig. 5. 

ISFORHOLD 

Før utbygging er det rapportert enkelte isganger i vassdraget. 
Etter regulering med bygging av terskler har det ikke vært 
isproblemer i vassdraget ved normal drift. I 1987 ble det 
imidlertid en stor isgang p.g.a uhell ved et inntak. Dette 
førte til stor vassføring i et islagt elveleie, og dette satte 
i gang en isgang med store isansamlinger i området ved 
Elvegård. 
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Fig. 2. Brekart over nedbørfeltet, fra G. østrem, N. Haakensen 
& o. Melander 1973. Atlas over breer i Nord-Skandinavia, 
Medd. 22, NVE-Hydr.avd. 315 s. 
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FORBYGNINGER I SKJOMA 

INGVAR ØVERENG 

Hva er en forbygning? 

Med uttrykket forbygning mener vi sikring av elvebredd for å 
hindre uønska vannerosjon. Det mest aktuelle materiale til 
forbygninger er i Norge sprengt stein, enten fra steinbrudd 
eller ur. De mest velegna bergartene er granitt og gneis. 

Utførelse 

Den tradisjonelle utførelsen skjer ved at elvebredden først 
planeres til helning mellom 1:1,5 og 1:2. Deretter tilkjøres 
steinen som tippes i skråningen. Arbeidet avsluttes med at 
steinen legges til rette og ordnes til den ligger stabilt 
fra elvebunnen og opp til flomfri høyde. 

Tykkelsen på steinlaget vil vanligvis være mellom 40 cm og 
80 cm. Størst tykkelse nede i foten og gradvis tynnere 
oppover i skråningen. 

Finansiering 

Etter 1. januar 1976 har Staten betalt alle utgiftene til 
ordinære forbygningsarbeider. Det skjer over NVE sitt 
budsjett. Tilskott fra andre kan være aktuelt fra offentlige 
institusjoner som f.eks. Vegvesenet og NSB, når disse har 
stor nytte av forbygningsarbeidene. Når forbygninger utføres 
i kombinasjon med bygging av flomverk eller elveløpet senkes 
for å bedre driften av jordbruksarealer, yter også Landbruks
departementet tilskott. 

Forbygninger i Skjoma 

Før kraftutbyggingen kom var flere strekninger av 
elvebredden langs Skjoma forbygd. Jfr. oversiktskart. Av den 
totale lengden av vassdraget fra samløpet av elvene fra 
Norddalen og Sørdalen ned til utløpet i sjøen på ca. 16 km, 
er ca. 3 km elvebredd forbygd~ Forbygningene fordeler seg på 
ca. 10 strekninger og er utført i årene 1930 - 1970. Da 
disse arbeidene er utført før 1976 måtte distriktet yte 
tilskott varierende mellom 1/3 og 1/5 av kostnadene. Derfor 
har daværende Ankenes kommune her vært med på finansieringen. 
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Bakgrunnen for forbygningene i Skjoma er søknader fra 
grunneierne som har vært i ferd med å miste dyrka og 
dyrkbare arealer på grunn avelveerosjon. Vegen oppover 
dalen har også vært trua. Hele Skjomdalen er tufta på 
løsmasser som er lett eroderbare. Særlig under flom har det 
derfor vært aktiv erosjon i mange ytterkurver av elveløpet. 
Ikke alle søknader er imøtekommet. Det gjelder strekninger 
der erosjonen har gått langsomt og/eller verdiene bak elve
bredden har vært mindre enn hva en forbygning ville koste. 

Forbygningene mot Skjoma har vært utført etter tradisjonelt 
opplegg med planering av elvebredd og rydding av eventuell 
skog på toppen for adkomst under steintransport. Der det i 
dag ikke er dyrket mark helt fram til elvebredden er sårene 
etter anleggsarbeidene leget ved tilgroing av naturlig 
vegetasjon (furu eller lauvskog). Forbygningssteinen er nå 
synlig bare på nedre del avelveskråningene. (Eksempel på 
dette vises på dias.) 

Etter kraftutbyggingen er de naturlige flommene i vassdraget 
blitt borte. Erosjon i elvebredden er derfor ikke lenger noe 
vesentlig problem. NVE, Forbygningsavdelingen, har de senere 
år mottatt kun 2 søknader om forbygging. Den ene kan være 
aktuell å imøtekomme. Det gjelder en kort strekning 
under Høgbakken, der utglidning i elvebredden truer 
jordbruksveg og også kan true hovedvegen. Plan for dette er 
ute til høring. 
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TERSKLER I SKJOMA 

INGVAR ØVERENG 

Hva er en terskel? 

Med uttrykket terskel i forbindelse med vassdrag menes et 
fast tverrprofil som danner et markert vannstandsprang i 
elveløpet. Kunstige (bygde) terskler har før ofte vært be
nevnt som grunndarnrner. 

Hvorfor bygge terskler. 

Bygging av terskler er mest aktuelt i regulerte vassdrag der 
vannføringen blir vesentlig redusert. Begrunnelsen for 
terskelbygging kan variere fra sted til sted: 

- Estetiske og biologiske forhold. 
- Heving av grunnvannstand av hensyn til landbruket. 
- Friluftsaktiviteter som f.eks. bading, fiske. 
- Stabilisere isforhold. 

Alle disse momentene understreker hvor viktig vann og 
vassdrag er i naturen og kulturlandskapet. 

Byggemateriale. 

Vanligste byggemateriale er stein der elveprofilet består av 
løsmasser. Betong er mest aktuelt på fjellgrunn. Trekonstruk
sjoner er også brukt. I framtida kan gurnrnidarnrner bli aktuelle. 

I regulerte elver der restvannføringen til tider kan bli 
svært liten må tersklene tilføres tetningsmateriale for å 
opprettholde ønsket vannstand i terskelbassenget. Til tetting 
kan brukes morene, leire, betong, tre- og stålspunt eller 
forskjellige typer membran (plast, PVC). 
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Terskler i Skjoma. 

Da diskusjonen om bygging av terskler i Skjoma startet var i 
alt 20 terskelsteder vurdert. I løpet av behandlingsprosessen 
landet det endelige pålegg på 6 terskler. Statskraftverkene 
har i tillegg bygd 3 sammenskyvningsterskler øverst i vass
draget. Alle 9 tersklene er markert med bokstav og grønn 
strek på vedlagte oversiktskart. 

De tre tersklene øverst i vassdraget (a', a og c) er bygd 
ved sammenskyving av grusmasser fra elveløpet. Terskel e 
(Lillefallet) er bygd i betong, mens de øvrige 5 er bygd av 
sprengt stein. I de sistnevnte er det også lagt inn tetting 
og fisketrapp/-renne. 

6 av tersklene har Statskraftverkene bygd selv mens terskel 
g", h og k er bygd av NVE, Forbygningsavdelingen, på regu
lantens regning. 

Begrunnelse. 

De pålagte tersklene i Skjoma er alle begrunnet med estetiske 
forhold, men for terskel c, g", h, j og k er nok det å opp
rettholde grunnvannstanden i dyrka mark vel så viktig. For 
disse har landbruksinteressene hatt en avgjørende innflytelse 
på plassering og høyde. 

Bygging. 

Vedr. selve byggingen av tersklene vil vi her ta for oss løs
massetersklene fra Garnnes og nedover. 

Alle disse tersklene er i prinsippet like. De er bygd med 
horisontal kronehøyde og nedstrøms helning 1:12. 
Byggematerialet har vært stor sprengt stein. Forskjellen på 
tersklene ligger i tettingsmateriale og type fisketrapp/
renne. De som Statskraftverkene bygde vinteren 1976-77 (j og 
n) har trespunt som tetting. Midt i tersklene ble det bygd 
laksetrapp i betong. Trespunt og laksetrapp er imidlertid 
relativt kostbare konstruksjoner. Defor ble det gitt anled
ning til å prøve andre måter under byggingen av de tre siste 
tersklene som NVE, Forbygningsavdelingen, utførte årene 1979 
- 1981. 

Tetting. 

Til tetting i terskel g", h og n er benytta vanlig 0,2 mm 
armert bygningsplast. Denne er festa til horisontal treplank 
på toppen av terskelen og lagt mot komprimerte sand og 
grusmasser ned til noe under bunn-nivå oppstrøms terskelen. 
Grus og stein er så lagt mot plasten. Denne løsningen så 
først ut til å fungere bra, men etter få år viste det seg 
at plasten ikke tålte påkjenningen ved setninger i fyllmassen 
plasten lå i. Nå har plasttettingen revnet under toppen av 
planken den var festa til oppe. Dette har igjen ført til at 
minstevannføringen sildrer ut under planken og mellom 
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steinene i terskelkroppen. Derfor er nå vannstanden i 
terkselbassenget i deler av året ca 15 cm lavere enn forut
satt i terskelpålegget. Dette forholdet må på en eller annen 
måte rettes opp. 

Ved bygging av tilsvarende terskel sist høst i Gjerdalselv 
ved Kobbelvanlegget i Sørfold kommune har vi etter erfaringen 
i Skjomen tatt i bruk 1,2 mm geomembran ("gummiuk") . Denne 
er svært sterk og den blir dessuten ikke festa i toppen av 
terskelen, men strekkes 20-30 cm over planken. (Etter at 
massene i terskelen har satt seg kan det som fortsatt 
stikker opp over terskeltoppen klippes bort dersom denne 
"fliken" skulle virke skjemmende.) 

Fiskerenne. 

I stedet for å bygge tradisjonell fisketrapp er de tre 
sistbygde tersklene forsynt med en renne (Jfr. vedl. tegning). 
Bunnen i renna følger samme helning som nedstrømsiden av 
terskelen (1:12). Bredden er 2,0 m og dybden 30 cm. Bunn
flaten· er en ca 20 cm tykk armert betongplate. I øvre ende 
og for hver 3,5 m nedover renna er denne innsnevret med 
steinheller på høgkant. Apningen i hver innsnevring er 40 cm 
i 2 av rennene og 1,0 m i den tredje. Apningene er forskyvd 
i forhold til hverandre i lengderetningen. 

Erfaring. 

Vi har ikke mottatt noen offisiell tilbakemelding om fiske
rennene har virket etter sin hensikt, men uttalelser fra 
forskjellige hold tyder på at resultatet er akseptabelt. Det 
synes imidlertid som om 1,0 m åpning i innsnevringene er for 
mye med den svært beskjedne restvannføringen en til tider 
har i Skjoma, og at avstanden mellom hver innsnevring med 
fordel kunne vært mindre. Effektiviteten av renna avhenger 
derfor også av vannføringen i den perioden fisken er i ferd 
med å gå opp i elva. 

Kostnader. 

Tersklene NVE, Forbygningsavdelingen, bygde 1979-81 har 
kostet fra kr 250 000 til 450 000 pr stk, meregnet atkomst
veger. Med noe mer erfaring i slike spesielle oppgaver burde 
kostnadene kunne reduseres noe. 

Det vi med sikkerhet kan si er at tetting med plast blir 
vesentlig rimeligere enn å bruke trespunt selv om plast
tettingen i dette tilfellet må repareres. Trespunt blir 
dyrere både i materiale- og arbeidskostnader. 

Fiskerennene er også rimeligere og enklere i utførelse enn 
konvensjonell laksetrapp. 

Vedr. detaljert beskrivelse av terskelbyggingen og 
kostnadsfordeling vises til vedlagte notat av 22.05.1980 som 
beskriver byggingen av terskel g" ved Garnnes. 
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Terskel Gamnes i Elvegårdsdelta 

1. Terskelbygging/forsøksvirksomhet 

Som ledd i et prosjekt for å komme fram til rimeligere og bedre 
terskeltyper i kombinasjon med fiskepassasjer er det enighet om å 
prøve noen nye detaljer i forbindelse med terskelbygging i 
Skjomen. Det dreier seg om fiskerenne i løsmasseterskel og 
tetting med plastfolie. Terskel Gamnes inngår i forsøksserien og 
utgjør første skritt på veien mot nye erfaringer på dette 
området. 

2. Tekniske data 

Terskeltype: Løsmasseterskel med fiskerenne. 
Overløpslengde: Ca. 65 m. 
Plastringsflate nedstrøms: 730 m2 
Maks. høyde: 1.2 m. 
Gjennomsnittshøyde: 0.7 m. 
Nedstrøms skråning: 1:12. 
Dekksjikt: Midlere steindiameter 0.6 m (sprengt stein). 
Dimensjonerende flom: 270 m3/s 

3. Byggherre 

Statskraftverkene v/Skjomenanleggene. 

4. Byggmester 

Forbygningsavdelingens Nord-Norgekontor. 

5. Spesielle forutsetninger 

Statskraftverkene ønsket en vedlikeholdsfri terskel og stilte til 
disposisjon ferdig utsprengt blokkstein som var midlertidig 
lagret ca. 3 km fra terskelstedet. For utførelsen stod 
Forbygningsavdelingen fritt innenfor de rammer som 
forsøksvirksomheten setter. Arbeidet ble utført høsten 1979. 

6. Anleggstid 

Arbeidene tok til 27. august og sluttet 10 november - til sammen 
2 1/2 mnd. Inklusiv fører til doser og hjullaster utlånt av 
Skjomenanleggene, har arbeidsstokken variert fra 4 til 6 mann. 
Lønningslistene viser totalt 2016 timeverk. Brøyt, doser og 
hjullaster utgjorde til sammen ca. 400 driftstimer. 

7. Framdrift 
Tilrigging, rydding og bygging av adkomstveg (ca. 200 m) utgjorde 
140 timeverk. 
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Selve terskelarbeidene (etter oppdosing av fangdam) begynte med 
oppsetting av saling i terskelaksen fra land og ut til djupålen. 
Det ble satt ned peler av 2 11 x 5 11 med ca. 3 m mellomrom, hvorpå 
det ble festa en 2" x 8 11 plank på høgkant 5 cm under pålagt 
terskelhøyde. på grunn av grov masse i elvebunn måtte brøyten 
grave opp for pelene. Arbeid med fangdam og saling krever ca. 120 
arbeidstimer. Deretter ble planerings- og plastringsarbeidet 
nedstrøms utført fra land og ut til renna. Steinblokker ble 
utplukket og ordnet til hverandre uten nevneverdige hulrom. 
Eventuelle hulrom ble fylt ved nedkiling av mindre steiner. 
Plastringssteinen ligger på filter av naturlig elvestein. 

Neste trinn i utførelsen var tetningsdelen. Med brøyt ble det 
gravd grøft på øversiden av salingen. Den komprimerte så en 
naturlig skråning avelvemassene mot plastringsdelen. Plasten 
(1.25 m bred) ble rullet ut i to bredder, hvorav den øverste ble 
festa til salingen ved fastspikring av 2 11 x 2" på toppen og l" -
3 11 på forsiden. Den andre plastbredden ble festet til den første 
ved bretting. Masser fra elva ble så fylt i grøfta og over 
plasten med brøyt. 

Fiskerenna er utført i 20 m bredde og dybde 35 cm. Lengde 14.2 m. 
Sidevangene består av store blokksteiner. Innsnevringer er laget 
av steiner på høykant som stikker ut i renna ned i grunnen og 
delvis inn mellom steinene i sidene. Innbyrdes avstand er fra 1.9 
til 3.2 m og hver stein sperrer ca. 1/2 renna. 

Til slutt ble bunnen støpt med ferdigbetong. Tykkelse 25 cm ilagt 
2 armeringsnett. For å bryte den glatte betongflaten, er det lagt 
enkelte kuppelsteiner i betongen. 

siste del av terskelen er så utført i samme rekkefølge som den 
første. 

Til planerings- og steinarbeidene er det medgått ca. 1500 
arbeidstimer (medregna opplasting av stein). Tettingsdelen ca. 60 
timeverk, fiskerenna ca. 160 timeverk og sideforbygning ca. 40 
timeverk. 
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Oversikt over forbygninger og terskler i Skjoma 

-~+-F 

, .. -+-F 

F=Forbygning T=Terskel 
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GRUNNEIERNES SYN PÅ VASSDRAGSUTBYGGINGEN 

LEIF KÅRE HANSEN 

Jeg vil starte mitt innlegg med å sitere fra det brevet 150 grunneiere m.fl. sendte 
når planene om utbyggingen ble kjent: 

"Vi grunneiere mener det allerede i utbyggingsplanen burde vært drøftet de 
ulemper som de to hovedalternativene vil medføre for dem som blir berørt 
av reguleringen - og hvilket alternativ som generelt ville medføre de minste 
ulemper ..... " 

Det ble allerede i dette brevet beklaget at andre alternativ enn Sør-Skjomen er lite 
vurdert, og vi vil minne om at motstanden mot utbyggingen var liten i 
Skjomdalen. Men vi ville helst hatt stasjonen i Skjomdalen, slik at vi ikke mistet 
elva. 

Men hele veien ble grunneierne møtt med at det ~ med å komme i gang. 
Høyere utredninger var det ikke tid til. Dette er noe vi grunneiere sterkt beklager -
da det er vi som i dag må bære skadevirkningene aven tørrlagt elv. 

Dette er nå historie - nå mer om hvordan vi føler utbygginga på kroppen i dag. 

Jordbruk 

Utbyggingen har hatt stor innvirkning på forholdene for gårdsdrift. Jordbruks
arealene i Skjomdalen og på Elvegård består av elveavsetninger av grus og sand. 
Området ligger i regn skyggen og har lite nedbør i vekstsesongen. Dette ga likevel 
jevne avlinger før utbyggingen da bresmeltingen var stor i tørre, varme perioder. 
Dette ga ei stor elv med rikelig tilskudd av vann til plantene. I dag er det en kort 
vårflom i april og mai før åker og eng har behov for ekstra vanntilførsel. Vann
standen i elva kan øke noe i regnværsperioder, men da klarer plantene seg med det 
vannet de får fra nedbøren. 

Det er bygd terskler som skal kunne avhjelpe tørkeskadene en del, men det synes 
som om disse bare har en viss effekt nær elvebredden. 

Gjerdehold langs elva er nå nødvendig for å hindre at husdyr krysser elva. Stryks
strekningene kan en i dag nesten krysse tørrskodd, og i terskelbassengene er 
vannet så stille at ungdyr ikke kvier seg for å legge på svøm. 
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Laksefi sket 

Laksefisket er ødelagt. En kan nok få oppgang av noe laks ved overløp eller i 
regnperioder, men dette er minimalt mot før. Det er heller ikke den samme 
opplevelsen å fiske i stillestående vann som i ei normal elv med strøm og 
bevegelse på fiskeredskapen. Vi har derfor et ønske om at det skulle vært mulig å 
slippe noe vann for å bedre oppgangen av laks. 

Smoltutslipp 

I konsesjonsvilkårene står det at det skal slippes 50 000 smolt ut i elva årlig. Det 
har aldri vært satt ut tilnærmelsesvis så mye, og nå er utsettingen stoppet. Dette 
stiller vi oss uforstående til da det de siste årene har vært registrert lite yngel av 
folk som ferdes langs elva. 

Terskler 

Det er fire planlagte terskler som ennå ikke er bygd. For det estetiske har det stor 
betydning å få bygd disse tersklene da de ligger i områder med stor ferdsel. 

Skjomen har vært en naturperle med stor tilstrømning av turister. I dag er bygde
turisme et av satsningsområdene for å skaffe arbeid i bygdene. Denne muligheten 
er vi avskåret fra å kunne utnytte slik elva ligger i dag. 

Ryddin~ av flomløp 

Rydding av busker og trær som har grodd opp i det gamle elveløpet, har gått 
tregt. Det begynner nå å bli betydelig med orekratt i flomløpet. Vi mener derfor at 
det må bli fortgang i arbeidet med rydding av flomløpet, og at dette arbeidet må 
starte oppe i elva. Det er kjent at det forsøksvis er sprøytet Glyfosat på stubbene 
etter rydding. Selv om dette er et effektivt middel med kort nedbrytingstid, er det 
en viss skepsis til at dette midlet brukes så nær elva. 

Forurensing 

Med så lite vassføring som det er i elva i dag, vil det lett kunne bli stor 
forurensing fra kloakk fra enkelthusholdninger selv om disse er forskriftsmessig 
utført. Gjødsling av tipper og veiskråninger har vært utført for raskere å få etablert 
plantedekke. Denne gjødslingen bør ikke vare for lenge da også dette tilfører elva 
unødig næring. Større sommervassføring ville også her vært ønskelig. 

Utbyggerne har gjort et bra arbeid med å ordne veiskråninger og tipper fra 
Grønvold og opp til fjells, men oppryddingen etter utbedringen av veiene nede i 
dalen er langt fra så bra. Selv om andre har påtatt seg oppryddingen, er det NVE 
som må følge opp dette slik at det blir slik naturvernutvalget har påpekt. 



33 

Sko~sdød? 

Er furuskogen i Skjomen i ferd med å dø på grunn av klimaendringer? Dette er et 
spørsmål vi må stille da det kan synes som om det er mye gult bar og lita krone 
på furua i dag. Dette er ikke basert på systematiske registreringer, men på en 
følelse mange som ferdes i skogen har. 

Saltinntren~nin~ i flomålet på Elve~ård? 

Vi vil også stille spørsmål om havvann trenger lengre innover i grunnvannet på 
Elvegård på grunn av mindre tilførsel av ferskvann. Furuskog dør nær flomålet og 
vi ønsker derfor dette nærmere undersøkt. 

Fiskeoppsyn 

Det var konsesjonsvilkår at det skulle være ekstra fiskeoppsyn langs elva i 
utbyggingsperioden. Nå etter utbyggingen kan behovet for ekstra oppsyn være 
større. Vannet i tersklene er rolig og det er lett å telle opp hvor mye fisk det er i 
hver kulp. Da er det lett i ly av høstmørket å tømme kulpene for fisk ved hjelp av 
garn. Dette har vi registrert, men vi klarer ikke å holde skikkelig oppsyn på 
frivillig basis. Det er derfor vårt ønske at utbyggerne kunne gi støtte til 
fiskeoppsyn slik at den fisken som kom opp i elva om høsten, kunne få bedre 
mulighet til å gyte. Det bør også gjøres noe med den rykkingen av laks som 
foregår utafor stasjonen i Lappvika. 

Avslutnin~ 

Etterundersøkelsene i Skjoma skal vurdere miljøkonsekvensene av utbyggingen. Vi 
- bygdefolket i Skjomdalen - er en del av miljøet og vi føler at vi tilhører 
kategorien "truet art". Statkraft har gitt ca. 27 arbeidsplasser lokalisert til Elvegård 
og stasjonen i Lappvika. Men Skjomdalen har ikke nytt noe godt av dette. Hva har 
så skjedd med Skjomdalen siden utbyggingen: 

Skolen er lagt ned. 
Butikkene er lagt ned. 
Jordbruksdriften er sterkt redusert. 
Det er en kraftig forgubbinb og folketallet går ned. 
Dalen er i ferd med å dø. 

Nå vil vi ikke gi utbyggingen hele skylda for dette, men det kan ikke være tvil om 
at tørrleggingen av elva har forsterket denne utviklinga. Vi ser det derfor som 
viktig at utbyggerne yter noe for å snu denne utviklinga. Jeg har i innlegget vært 
inne på muligheten for å slippe noe vann som sommeren og bygging av de fire 
planlagte tersklene. I tillegg kunne det være aktuelt med et prosjekt som tar for 
seg hvordan en kan berge bygda. - Men det haster. 
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UNDERSØKELSENE I SKJOMENFJORDEN 

RANDI PYlTE ASVALL 

Bakgrunn 

Med utganspunkt i 

isproblemer generelt i fjorder etter kraftutbygging 

påfølgende diskusjoner i biologiske miljøer 

behandling i kraftverkskretser 

ble det i 1970 gitt en samlet bevilgning fra Konsesjons-avgiftsfondet til å undersøke 
"Virkningen av økt fersk-vannstilførsel på fysiske og biologiske forhold i våre fjorder". 

Det ble valgt 2 fjorder for prototypundersøkelser, en i Sør-Norge og en i Nord-Norge, og 
Skjomen ble valgt til prototypundersøkelsesområde i nord. På det tidspunkt var 
undersøkelsene her allerede i gang og ble utført av TM daværende Tromsø Museum. 
Dette var mulig ved hjelp av spesialbevilgninger til Tromsø Museum fra den gang 
Statskraftverkene i Norges vassdrags- og Elektrisitetsvesen, nå Statkraft. 

Etter at "Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser" ble oppnevnt for koordinering av 
disse undersøkelsene både i nord og sør ble Tromsø Museum representert i dette utvalget, 
og den daglige drift av Skjomen-undersøkelsene ble ivaretatt av Tromsø Museum. 

Undersøkelsesprogram 

Undersøkelsene pågikk 

3 år før utbygging, 1970-72 
3 år etter utbygging, 1977-79 

Skjomenfjorden er en arm av Ofotfjorden med en markert terskel (fig. 1). Det ble 
opprettet faste stasjoner i Skjomenfjorden og i Ofotfjorden utenfor terskelen for måling av 
hydrografiske og biologiske parametre. 

Ferskvannstilførsel 

Det vises til avsnittet om hydrologiske undersøkelser. Det fremgår at vårflommen er 
sterkt redusert og vintervannføringen er mangedoblet. Til referanse er 30-års midler også 
gjengitt, og det fremgår at det er betydelige årlige variasjoner i de enkelte år både før og 
etter regulering. 
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Hydrografi 

Det viste seg ikke å være lett å direkte sammenlikne forholdene før og etter utbygging. 
Den økte vintervannføringen har medført sterkere lagdeling i Sør-Skjomen etter 
regulering, men forskjellene er mindre markerte utenfor Sør-Skjomen. Det er imidlertid 
mere ferskvann i hele Skjomenfjorden etter utbygging, men det er også markerte 
forskjeller utenfor Skjomenfjorden. 

Det er konkludert med at størstedelen av de storstilte variasjoner styres av de samme 
prosesser utenfor og innenfor terskelen, slik at de observerte forskjeller mellom de to 
perioder for en stor del har samme årsak da det er samme prosesser utenfor og innenfor 
terskelen, slik at de observerte forskjeller mellom de to perioder for en stor del har 
samme årsak da det er samtidige endringer i kystvannet og fjordvannet. Bare endringene i 
overflatelaget innerst i fjorden kan tilskrives reguleringen. 

Planteplankton 

Konklusjonen på undersøkelsen er at med forbehold om kvantitative endringer og 
kortvarige kvalitative endringer i planktonbestandene er ikke den viktigste vekstsesongen i 
Skjomen, våren, endret i vesentlig grad. Variasjoner mellom årene, både om våren, 
sommeren og høsten kan mest sannsynlig tolkes som naturlige variasjoner i fjorden og 
kystfarvannene utenfor. 

Dyreplankton 

Heller ikke resultatene av dyreplanktonundersøkelsene kan påvise vesentlige endringer 
som skyldes reguleringen. De påviste endringer i Skjomenfjorden gjenspeiler samtidige 
endringer i kystområdet utenfor. En påvist reduksjon i bunndyrbestanden kan ha 
sammenheng med reguleringen, men dette må i så fall undersøkes nærmere. 

Resultatene av dette kan ikke fritt overføres til andre fjorder. I en mere isolert fjord kan 
virkningene bli tydligere og av større omfang. 
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VILKARSETTING FOR FRILUFTSLIV I VASSDRAGSKONSESJONSSAKER 

INGUN RAASTAD 

Prosjektet er finansiert av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og utføres 
i samarbeid med Morten W. Melby. Prosjektet avsluttes juni1989. 
Prosjektrapport forventes publisert av NINA innen utgangen av 1989. 

Problemstilling: 
Det har i løpet av de siste tiår vært foretatt en hel rekke 
vassdragsreguleringer som har ført til omdiskuterte inngrep i norsk natur. 
Lovverket regulerer inngrepene vesentlig gjennom konsesjonsordningen og 
de vilkår som settes i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. 
Formålet med undersøkelsene har vært å finne fram til og evaluere 

- vilkår som er satt for friluftslivsinteressene 
- kompenserende og avbøtende tiltak som er iverksatt for 

fri luftslivsi nte resse ne 

Metode: 
Litteratur og dokumentstudier, intervju og feltbefaringer i vassdragene Ulla 
Førre (Rogaland), Aurland (Sogn og Fjordane), Orkla (Trøndelag) og 
Skjoma (Nordland). 
Feltbefaringene har foregått sammen med representanter for regionens 
natur og landskapsavdeling (Vassdragsdirektoratet) samt representanter for 
brukerorganisasjonene (Turistforening/Jeger og fiskerforening). 

Resultater: 
Friluftslivets interesser er ikke enhetlig og dermed ikke nødvendigvis 
sammenfallende. 
Annen forskning antyder at en effekt av vassdragsregulering er endret bruk 
og endret opplevelse av naturen i det aktuelle området. Videre at 
friluftslivsutøveres grunnsyn i forhold til urørt natur er avgjørende for hvordan 
de stiller seg til videre bruk av et regulert naturområde. 
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Vår undersøkelse antyder at de store friluftslivsorganisasjonene i noen grad 
får gjennomslag for sine kompensasjonskrav. Tiltakene var rettet mot de 
brukergrupper som fortsatte å bruke området også etter reguleringen var 
gjennomført, og tiltakene var gjerne konsentrert til områder som var mye 
brukt. Tilakene var særlig rettet mot aktivitetene fiske og fotturer. Almenne 
hensyn var ivaretatt gjennom landskapspleietiltak, noe som også kommer 
friluftslivsutøverene tilgode. Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å 
evaluere tiltak for de friluftslivsinteresser som ikke synes rimelig ivaretatt i 
dagens situasjon. 

Konklusjon: 
De friluftslivsinteressene som ivaretas av de store brukerorganisasjonene 
synes å ha noe gjennomslag for sine interesser gjennom de 
kompenserende og avbøtende tiltak som iverksettes ved 
vassdragsregulering. 
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Prosjektbeskrivelse for et påbegynt prosjekt tenkt som en 
videreføring av arbeidet med "Vilkårsetting for friluftsliv ved 

vassdragsrkonsesjonssaker": 

PROSJEKT· TITTEL: 
Evaluering av kompenserende og avbøtende tiltak for friluftsliv 

ved vassdragsregulering. 
Prosjektet utføres som hovedfagsoppgave ved Norges Idrettshøgskole i Oslo 
og forventes ferdig vinteren 1989/90. Prosjektet er støttet av NVE
Vassdragsdirektoratet gjennom stipend. 

Problemstillig: 
Resultatene fra undersøkelsen "Vilkårseting for friluftsliv ved 
vassdragskonsesjonssaker" viste et behov for en evaluering av effekten av 
tiltakene i forbindelse med inngrepene. 

Metode: 
Med basis i materialet fra undersøkelsen om vilkårsetting utarbeides en 
brukerundersøkelse bygger på surveymetoden. 

Resultater og konklusjon: 
Surveyundersøkelsen gjennomføres sommeren 1989 og er ikke bearbeidet i 
skrivende stund. 
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SKJOMEN - BOTANISKE ETTERUNDERSØKELSER 
VED REGULERTE MAGASIN 1988 

ALFRED GRANMO 

Dette årets feltarbeid i det regulerte vassdrag Skjoma er en 
oppfølging av de innledende etterundersøkelser foretatt 
sommeren 1988. I 1989 ble det ikke gjort noe botanisk arbeid 
med Skjoma. Resultatene fra 1988 er gitt i tidligere rapport. 

Innenfor totalbudsjettet for undersøkelsene i 1990, 
kr. 311 000, var det bereynet en andel til feltarbeid 
tilsvarende 38 dager for 2 personer. Disse er benyttet fullt 
ut. Hovedfagsstudent ved lEG, UiTØ, Lennart Nilsen deltok i 
tiden 21.7. - 28.7. Han reiste da til Svalbard for å arbeide 
med egen oppgave. I tiden 29.7. - 25.8. var distrikts
høgskolekandidat Jan Erik Eriksen fra Voss med som 
feltassistent. Fra 6.9.- 10.9. var jeg alene ved Losivatn. 

I det etterfølgende gi:,:, "';il oversikt over planlagt og utført 
arbeid denne sorr®eren. Deretter en skisse til planlagt arbeid 
for 1991. Denne kan ikke låses for fast på det nåværende 
stadium, men må kunne styres noe i forhold til de resultater 
en kormner fram til ved l I)f~idet med årets data. 
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2. Botaniske undersøkelser 1990 

2.1. Planlagt feltarbeid 1990 

Følgende utkast for arbeidet 2. år var lagt til grunn etter 
befaringen i 1988: 

l) Nøyere undersøkelser av magasinområdene befart sorrrneren 
1988 samt 

2) befaring av magasinene Ipto, Kjårda (og muligens Durmåls 
vatn) . 

3) Observere deltaområde på Elvegård. 

2.2. Utført feltarbeid 1990 

Følgende tidsskjema ble fulgt: 

Tidsrom I Magasin Ant. felt/I Ant. bevarte I Ant. ana-I 

1 feltnr. 1 ruter 1 lyserte 1 
1 1 1 ruter 1 
I I I I 

2l.7.-28.7.1 Båtsvanns-I Bå 2; 4 1 12 1 12 1 
31.7.-13.8.1 Båtsvanns-I Bå 1,3,5,61 34 1 28 1 
15.8.-23.8.1 Langvatn 1 La 1-7 1 32 1 29 1 
6.9.- 10.9. , Losivatn 

, 
Lo 1 

, 
7 

, 
5 

, 

ikke besøkt' Kjørisvatnl KjØ 1-2 1 
, 

1 
, 

1 (=7-8) 
, 

85 1 74 I 

Med hensyn til punkt l) l planen (2.1.) ble utført følgende: 

1. vegetasjonsanalyser 
Magasinområdenes fastruter fra forundersøkelsene ble analysert 
mht arter og dekning for å få et mål på biomasseproduksjonen 
og artssam.TL1e:lsetnlr'gen av både lavere og høyere planter. Det 
ble brukt en analyseramme og prosentvis dekning. 

2. Nivellering og ny merking av rutene 
Rutefeltene ble nivellert med utgang i et fastpunkt hogd i 
sten/blokk. Dette fordi det viser seg at erosjonskanten (slik 
den ble brukt i 1988) ikke er et pålitelig utgangspunkt, da 
den vil forskyve seg oppover ved maksimal magasinfylling. Det 
har vært tilfelle i 1989 og 1990, og derfor har også enkelte 
flere ruter blitt ødelagt og vanskelig å gjenfinne i forhold 
til 1988. 
Det vil nå finnes pålitelige referansepunkter for mulige sona
sjoner i stranda. En vil også kunne måle eventuell forflytnlng 
av massene/rutene i enkelte felter pga telen. 
Flere av merkepinnene i plast er forsvunnet fra rutene siden 
forundersøkelsene startet i 1970. Ved Båtsvannsmagasinet og 
Langvatn ble i alt 78 nye pinner slått ned. Disse er O,Sm 
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lange, 20 x 2mm aluminiumsrør, rødmalt i toppen og merket med 
tusj: "Univ. i Tr., Tromsø Museum", samt felt- og rutenr. I 
tillegg tok avisen Fremover inn en artikkel om arbeidet, med 
henstilling til publikum om å la merkepinnene stå i fred. 

4. Jordprøver 
Det eksisterer en mengde (uanalyserte) jordprøver fra 
forundersøkelsene. Det ble også nå tatt jordprøver fra omtrent 
alle analyserte ruter. En utvalg av prøvene bør analyseres 
for å se om det har skjedd endringer i mineralsammensetninga. 

5. Surhetsgrad og ledningsevne 
på jordprøvene er målt i felten. En del pH-målinger fins fra 
forundersøkelsene, men ingen ledningsevnemålinger. 

6. Fotografering 
Det ble tatt 220 fotos i områdene. 14 motiver fra før 
reguleringene ble gjenfunnet og fotografert på nytt. 

Når det gjelder pkt. 2) og 3) i planen, så ble Kjårda
magasinet befart 25.8. Ipto og Durmålsvatn ble det ikke tid å 
befare. Og heller ikke deltaet ved Elvegård. 

2.3. Kommentarer til arbeidet 1990 

Det var langt senere utvikling av vegetasjonen i fjellet i 
1990 enn i 1988. Dette kunne en ikke slutte seg til ut fra 
utviklingen i lavlandet, der det var en tidlig vår og sommer. 
De 2 første analyser ved Båtsvatn er av sarrune grunn antagelig 
såpass lite sammenlignbare med dem gjort under 
forundersøkelsene, at det er nødvendig å reanalysere dem i 
1991. 

Analysearbeidet var mer tidkrevende enn tenkt. Det er vel en 
generell erfaring med den slags arbeid. En var nokså nøye med 
å få med arter i botnskiktet (krypogamene) . En del karplanter 
var vanskelige å bestemme, da de bare fantes i vegetativt 
stadium. 

Metodisk var bruken av analyseramme (lx1m) med rutenett (100 
småruter) en stor hjelp. Dekningsgraden for mange arter ble 
fastsatt til 0,01% nøyaktighet. 

Jordprøver ble tatt fra samme skikt og omtrent samme sted som 
ved forundersøkelsene 1970-1974. For måling av pH og 
ledningsevne ble ca. 100ml jord fra prøvene rystet med 100ml 
destillert vatn i Smin. De lukkede plastflaskene (250ml) stod 
deretter 12t ved romtemp. (ca. 15 0 C) før målingene. 
I2li måltes med en pH mikrosensor 2/10 PW 9425/10 elV italien::::;k 
fabrikat (størr. 29 x 15 x 142mm; 65g) levert fra Heigar & 
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CO., Oslo. 
Ledningsevne måltes med en DiST 3 ledningsevnemåler 10 - 1990 
mikrosiemens (størr. 29 x 15 x 142mm; 91g) levert fra KPT 
Naturfag, Kristiansund. 

Nivellering foregikk med nivellerstang og en enkel kikkert 
("Rost". - Austria) av størrelse som en fyllepenn. Den ble 
horisontalstilt på et alminnelig fotostativ. 

Fotografering ble gjort med speilreflekskamera "Nikkormat" med 
dels en 50mm linse og dels en lånt 28mm linse. Siste linsetype 
var meget anvendelig og må ha ligget nært opp til en størrelse 
som har vært mye brukt under forundersøkelsene. 

2.4. Sammenfatning 

Den viktigste delen av planlagt arbeid for 1990 er gjennomført 
tilfredsstillende. Gjenstående er bl.a. analyser av feltene 
ved Kjørisvt., og merking og nivellering der og ved Losivt. 
Iallfall 1 felt ved Båtsvanns-magasinet (Bå 2), som ble 
analysert i siste uke av juli, da vegetasjonen ennå var kommet 
svært kort, bør analyseres på nytt. 

På en del jøkelstarrsamfunn ved Langvatn ble det i 1970 gjort 
spesielle undersøkelser som ble publisert i 1978. Ett av disse 
feltene ligger ennå oppmerket og er gunstig plassert mht 
innvirkning fra magasinet. Dette feltet bør derfor tas med i 
etterundersøkelsene, såfremt feltdata og lokalisering fra den 
gang kan kobles til akkurat dette feltet. 

3. Arbeidet fremover 1990-1991 

Sommerens data fra analysene m.v. må bringes på tabellform. 
Her må først en del etterbestemmelse av kryptogamer gjøres. 
Det samme må også foretas med analysedata fra 
forundersøkelsene, som hittil bare forefinnes som rådata i 
notatbøker. Mange krypogamer gjenstår også å bestemme fra 
disse undersøkelsene. Et utvalg jordprøver må søkes analysert. 
En må så vurdere hvordan dette materialet kan brukes til å 
vise hva som har skjedd med vegetasjonen, og utlede årsaker 
til endringene. 

Feltarbeidet 1991 vil jeg kun grovt skissere på dette 
tidspunkt (j fr. forordet). Imidlertid - slik j eg ser det nå -
tror jeg undersøkelser ved selve magasinområdene fortsatt er 
de mest viktige. 
Sommer 1991: 
l. Undersøke gjenstående analysefelter og kontrollere viktige 

avvik i data fra 1970--74 til 1990 
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2. Få en nøyere registrering av sandflukt og betydningen av 
den 

3. Studere deler av tidligere hovedelveløp 
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SKJOMA - ET ELVELØP I FORANDRING 

PER EINAR FAUGU 

INNLEDNING 

Gjennom vår geologiske tidsalder er det dannet en rekke fjell og fjellkjeder på vår klode. 
Disse høye partiene utsettes så umiddelbart for de nedtærende krefter. Løsmaterialet 
dannes på ulik måte og føres ut mot havet stort sett av det rennende vann. 
I Norge har vi flere ulike vassdragstyper Gf. Faugli et al. 1986). De sterkest material
førende elver finner vi blant dem som har isbreer innenfor nedbørfeltet. Isbreene gnager 
spesielt hardt på den underliggende overflaten og produserer betydelige mengder løs
materiale. 
Skjoma var et slikt brevassdrag. Den er det ennå, men tekniske inngrep medfører at både 
vannet og materialet ikke kan føres ut i fjorden på naturlig måte. Vassdraget drenerte et 
859 km2 stort nedbørfelt sydøst for Narvik i Nordland fylke (Fig. 1). Som en følge av 
kraftutbyggingen i området har store deler av vassdraget fått sterkt minsket vannføring. 
Dette fører i mange tilfelle til skader og ulemper for forskjellige brukere av vassdraget. 
Noen av ulempene blir erstattet ved økonomisk oppgjør gjennom skjønnet. Livet i elvene 
endres også, men ulike tiltak kan pålegges regulanten for å redusere slike skader og 
ulemper Gf. Mellquist 1985). 
Denne gangen skal omtales hvilke endringer som skjer med naturens eget elveløp, og 
hvilke endringer som har funnet sted i Skjomas løp etter at utbyggingen fant sted. 
Gjennom et arbeid av Calles (1977) har vi kjennskap til elvas transport i naturlig tilstand. 

Stoffet er sin helhet hentet fra: 

p . E . F a u 9 l i 198 7. S k j o m a - ete l vel ø p u n der for and r ing . 
Nor 9 e s vas s dra 9 s - o gen e rgi v e r k, K raf tog 
m i l j ø nr. 14. O s l o. 7 9 s. 
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Det rennende vanns virksomhet på landoverflaten gjennom erosjon, transport og 
sedimentasjon av materiale behandles innen fagfeltet fluvialgeomorfologi. 
Landskapet er under stadig endring gjennom naturens egne prosesser. Disse prosesser har 
virket i all tid om enn med ulik intensitet. Deres intensitet og funksjon av avhengig aven 
rekke forhold. I vår teknifiserte verden har også kunstige inngrep påvirket landskaps
utviklingen i høy grad. Ofte har disse inngrepene virket mye sterkere inn i endringer av 
naturforhold enn naturens egne prosesser gjør, sett innenfor menneskets levealder. I 
Norge har vi et relativt ungt landskap. Grunnlaget og bestandsdelene det er formet i er 
gammelt. De yngste bergartene i vår landoverflate er også gamle, mer enn 150 millioner 
år. Grunnfjellet kan være flere milliarder år. Landisen derimot som smeltet for ca. 10 000 
år siden, gav landskapet en betydelig finpuss. Under avsmeltingsperioden var elvene store 
og de transporterte betydelige mengder av det morenematerialet breene hadde frembrakt. 
Dette materialet ble ført ut mot de store iseroderte innsjøene og sist ut i fjordene. Den 
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delen av nedbøren som ikke trenger ned i underlaget, vil samle seg i bekker, elver og 
sjøer som tilsammen utgjør vassdrag. Nedbørfeltet utgjøres av den overflaten som 
drenerer til vassdraget. Innen denne avgrensede enhet er vassdraget med de tilstøtende 
omgivelser knyttet sammen. Dette kan betraktes som et sammenhengende, eget system. 
Avrenningsforholdene til den enkelte elv, de hydrologiske forhold, er avgjørende for å 
forstå prosessene i elveløpet. intensiteten øker med økende strømhastighet, derfor er 
flommene av spesiell interesse. De fleste steder i verden er dagens elver og bekker det 
viktigste transporterende medium. Løsmaterialet føres nå som det alltid har gjort fra 
høyland til lavland og fra land til hav. Det rennende vann arbeider i naturen gjennom 
prosessene; erosjon, transport og sedimentasjon. Prosessene virker på berggrunnen samt i 
tilgjengelige løsmasser. Materialet føres fra et område til et annet og forskjellige former i 
det faste fjellet og i løsmassene blir dannet avhengig av de ulike prosessers aktivitet. 
Når elven eroderer i fast fjell, virker det materialet den fører med seg som slipemiddel på 
underlaget. Erosjon foregår ved at elvene tar med seg løsmateriale som ligger langs og i 
løpene og materiale som forvitrer løs fra undergrunnen i løpene. I vid mening kommer i 
tillegg også fjerning av tilført materiale som skyldes nedvasking og massebevegelse fra 
dalsider og skråninger, samt stoffer fra berggrunn og fra løsmaterialet som blir fraktet 
vekk i oppløst tilstand. Materialet fra Skråningsavspylingen fraktes ut i elveløpene hvor 
det blandes med de sedimentene som er tilført ved løpserosjonen. 
Transporten av materiale i elver og bekker foregår på følgende forskjellige måter: 

BUNNTRANSPORT: Langs bunnen transporteres de grovere partikler som stein, sand og 
grus. Kornene kan ha en glidende, rullende bevegelse eller en hoppende bevegelse 
(saltasjon). 

SUSPENSJON: Finkornet materiale transporteres svevende i vannet (slamtransport). Små 
partikler vil kunne holde seg svevende ganske lenge selv om vannet er forholdsvis stille
stående. Ved turbulente forhold vil de fineste partiklene aldri synke til bunns. Også 
organisk materiale blir transportert i suspensjon. 

OPPLØST: Ulike stoffer blir transportert i kjemisk løst tilstand. I elvevannet vil en alltid 
finne en viss mengde løste stoffer. Sammensetningen avhenger av den berggrunn og 
løsmasser elvene passerer. I tillegg til de uorganiske stoffene forekommer en rekke 
organiske. 

FLYTENDE gjenstander vil også transporteres i en elv. 

Elveis fører også med seg materiale ved at: 

- bunnmaterialet fryser fast i isen og føres med isblokker nedover 
- partikler på isen føres nedover 
- isblokkene skuver bunnmaterialet foran seg under bevegelsen nedover. 

Størrelsen på det materialet som elvene fører med seg er sterkt avhengig av vannets 
hastighet. Under flom kan storsteinet materiale føres langs bunnen. Ved lavvannføringer 
er bare de minste sandkornene i bevegelse langs bunnen. Når vannets hastighet avtar, 
minsker transportevnen og løsmaterialet blir avsatt i eller ved elveløpet. Avsetningene kan 
danne elveslette, elvevifte eller delta (Fig. 2). Materiale som er transportert med rennende 
vann, er godt avrundet. 
Erosjon dominerer i de øverste bratte deler av et vassdrag. Mengden av løsmaterialet som 
transporteres, øker som regel nedover i elven. i de slakere deler av vassdraget vil det 
transporterte materialet etter hvert avsettes. 
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Løpsmønsteret er bestemt av flere faktorer. De viktigste er vannføring, materialtran sport , 
materialstørreise og om løsmassene i elveløpets sider er eroderbare eller ikke. Alle 
løpsmønstere representerer en tilstand som er tilpasset de ytre forhold. Enhver forandring 
i dette systemet innen nedbørfeltet, vil kunne forstyrre denne likevekten. 

Forenklet kan sammenhengen mellom de ytre faktorer fremstilles ved følgende modell: 

Tidligere avsatte 
løsmasser i eller 
i tilknytning til 
drener i ngssystemet 

Dannelse av nytt 
materiale 
(forvitring) 

SIDEELV 

Fig. 2 Elveavsetninger (fra Karlsen 1981). 

PLUTSELIG 
REDUSERT 
VANNHASTIGHET 
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Fig. 3. Generell sediment routing modell som illustrerer materialstrømmen fra kunstige og naturlige 
sedimentkilder i et vassdrag. Til venstre et uberørt vassdrag. Til høyre samme vassdraget påvirket 
aven rekke forskjellige aktiviteter. Endringene kan registreres på en målestasjon nederst i 
vassdraget (Fra Bogen 1986). 



FLOVIALE fORHOLD ~ KRAFfUTBYGGING 

Kraftutbyggmg illnebærer endringer i vannveier og avløp. Kort sagt kan sies at i nedbør-
felt der ner anlegges blir avrenningsforholdene endret. Dette skyldes at behovet for 
elektrisk vanligvis ikke faller sammen med de naturlige flom- og lavvannsperioder i 
vassdraget. 

En kan papeke en rekke forhold som endres ved regulering av et vassdrag (Faugli et al. 
1986), Som eksempel kan nevnes at elvene streber naturlig etter et løpstverrsnitt og et 
lengdeprofil som er tilpasset både med vannføring og materialtransport. De regulerte 
elvene vil derimot utvikle et "teknisk" lengdeprofil som er en avtrapping av det naturlige 
p.g.a. dambygginger og oppretteiser av kunstige magasiner. Dette vil medføre betydelige 
konsekvenser for såvel berørte som ikke-berørte strekninger i vassdraget (Arnborg 1967, 
Sundborg 1977). Reguleringer fører ofte også til minsking av flomvannføringen og 
derigjennom avtagende bunntransport og transport av suspendert materiale. Transport
forholdene på deltaområdene forandres og bunnmorfologien endres. Sekundært kan disse 
endringene medføre ravinedannelser, skred- og rasutløsninger på en rekke steder innen 
nedbørfeltet (Fig 3) . 

. Magasinområder 

Ved oppdemming av naturlig sjø eller ved etablering av kunstig magasin i et elveleie, 
endres de hydrologiske betingelsene. Vannstanden kan bli senket og/eller hevet, samtidig 
som den vil kunne vanere på ulike måter avhengig av kraftstasjonens kjøring. Alt dette 
vil ha betydning. 
Ved oppdemming av magasiner vil større arealer gå tapt ved at de blir oversvømmet. 
Vegetasjonen i den neddemte sone ødelegges og erosjonen vil øke. Ved sår i 
materialdekket vil overflateavrenningen lett kunne transportere betydelige mengder ut av 
magasinet og fort etablere bekkeløp. 
De største problemer oppstår ved senkning av vannstanden. Løsmasser som er naturlig 
avsatt i vann, har ofte steile skråni og disse sklir lett ut ved senkning. Vanligvis 
inntrer dette først der bekkene løper ut i det nye magasinet. Utgliding i sidene er også 
vanlig. Dette følger av forholdsvis raske endringer i vannstanden som er basis for 
grunnvannspeilet i skråningene. 
Deltaområdene er spesielt utsatt Erosjonen kan her gi langt oppover i vassdraget ved 
senkningen. Den normale vannstanden virket tidligere som lokal erosjonsbasis for elva, 
men denne vil nå bli senket Elva vil søke en ny likevektstilling tilpasset den nye, lavere 
erosjonsbasis. Dette vil føre til en senkning av løpet og dermed erosjon i de tidligere 
avsatte sedimenter (tilbake:,kridende erosjon). 

Elveløp 

De fineste eroderte partiKlene vil kunne bli ført ut av magasinet og transportert langt 
nedstrøms i vassdraget. P.g.a. overføringer, dammer, inntak m.m. vil en få elve
strekniilJ<er med redusert vannføring. Her vil vannets evne til å erodere og transportere 
mater; - avta. Ideelt sett vil løpet stabilisere seg og enkelte steder får en problemer med 
gjengruing. Løpene må være tlomklare, for uansett reguleringsinngrep kan en få 
betydel '" e flommer. l regulerte vassdrag kan det oppstå flommer som er større enn de 



55 

normalt ventede. 
Over tid utvikler elvene et nær stabilt løpsprofil. Endres så en av faktorene i det naturlige 
systemet bringes dette i ubalanse. Elva vil da kunne erodere på nye steder, 
transportforholdene endres og nye sedimentasjonssteder etableres. Dette vil pågå til ny 
likevekt er etablert. 
Vegetasjonen langs det naturlige elveløpet virker erosjonsesbeskyttende. Når 
vannføringene øker, vil dette dekket kunne briste. Når først et slikt sår er dannet, kan 
erosjonen raskt bli betydelig. 
Nedenfor kraftverkene får elvene større vintervannføring enn normalt. Dette forårsaker 
endrede isforhold som kan medføre endrede stømningsforhold og nye områder blir utsatt 
for løpserosjon. 
Aktive delta er særlig utsatte ved reguleringer. Naturlig dannelse er betinget av 
materialtransporten spesielt under flom. Når flomtoppene nå forsvinner, blir prosessen 
langsommere og endrer karakter. Dannelse av sand- og grusbanker vil nær opphøre og 
vegetasjonen vil rykke inn. 
Endringer av bunnforholdene vil ha betydning for fisket f.eks. ved endring av gyteplasser 
m.m. i løpene. Det antas at virkningene fremtrer først etter noen år. Ofte opptrer elv
strekninger med periodevis økt vannføring innenfor et regulert vassdrag. Her kan 
konsekvensene bli betydelige. 

SKJOMA - EN KARAKTERISTIKK 

I det 859 km2 store nedbørfeltet til Skjoma er 4,4% dekket av breer (Østrem et al. 1973). 
Elva var tidligere karakterisert ved liten avrenning om vinteren og stor avrenning om 
sommeren. Hydrologisk ble Skjoma klassifisert som "Nordliga Fjållålvar" av Melin 
(1970). Disse er karakterisert bl.a. av relativt stor avrenning pr. tids- og flateenhet. 
Skjoma førte grått, slamrikt vann ut i havet p.g.a. breerosjon oppe i fjellene. Et annet 
forhold som også er viktig for materialtransporten i våre elver er løsmasseforekomstene i 
dalene. De betydelige mengder som landisen etterlot seg har senere blitt erodert, 
retransportert og resedimentert av det rennende vann. Skjomdalen er preget av tykke 
kvartære avsetninger i dalbunnen. 
Det antas at isen forlot Skjomdalen for ca. 9000 år siden. Den senere virksomhet til det 
rennende vann og den kompenserende landhevning etter at iskappen forsvant, har resultert 
i dannelsen aven rekke terrasser i ulike nivå opp over dalen (Fig. 4). 
Berggrunnen betyr mindre i denne sammenheng. Den har her innflytelse på det materialet 
som transporteres i kjemisk oppløst form. Undergrunnen består hovedsaklig av grunnfjell 
med en grovkornet granitt som ,dominerer (Skjomen-granitt). 
Det var Nordelva som drenerte breområdene, mens Sørøelva hadde typisk karakter av 
høyfjellselv uten breinnslag. 
Elva har et sterkt buktet løp gjennom Skjomdalen. Nedre del av dalen er gammel havbotn 
gjennomskåret av det buktede elveløpet. Fallet på den nederste 13 km lange strekningen 
er gjennomsnittlig 2,5 m/km. De nedre 3 km er innenfor tidevannsområdet. I flom var 
elva sterkt materialførende. Elvebreddene består av grus og det var før utbygging foretatt 
en rekke forbygningsarbeider for å redusere flomskadene. 
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Fig. 4 Skjoma-deltaet med terrassenivåer før utbyggingen. 
Mørk skravering viser elven med normal vannføring og ved lavvann, lys skravering viser 
den aktive deltajIaten og elvens løp ved høy vannføring (fra Calles 1977). 

Nedbørsfeltets areal i km2 

Før regulering/ Etter regulering/ 
Bredekket areal Bredekket areal 

Skjoma 859 37,3 185 0,03 
Nordelva 408 33,1 66 ° Sørelva 378 4,2 45 ° Gamnes vannmerke 797 37,3 123 ° 

SK,JOMA - ETTER UTBYGGINGEN 

Vannkraftproduksjonen bygger på de to hovedforutsetningene i vannmengde og fallhøyde. 
Den naturlige vannføringen i vassdraget varierer innenfor et år på en måte som ikke 
passer for kraftbehovet, mens fallhøyden er konstant mellom to punktet i elveløpet. 

Nedbørfeltet 

I Skjoma blir vannet tatt inn rundt 640-650 m.o.h. ved hjelp av inntaksdammen i 
Norddalen og en rekke elve- og bekkeinntak. Det vil si at avrenningen i nedbørfeltet over 
denne høyde stort sett nyttes til kraftproduksjon. Lite vann følger det naturlige elveleie 
herfra og ut i fjorden (Fig. 1). 

Skjomas naturlige nedbørfelt er 859 km2 • Dagens felt, som drenerer ut i fjorden, er stort 
sett 185 km2 • Enkelte ganger kan det forekomme overløp ved inntaksdammen i 
Norddalen, slik at dette påvirker vannføringen nedover i vassdraget. Betrektes 
breinnslaget i feltene har reguleringene gitt innslag slik som tabellen viser. 

For prosessene i vassdraget er disse endringene fundamentale. Dette vil vise seg i det 
nyetablerte hydrologiske regime og elvas materialtransport. 
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Fig. 5 Årsavløpet ved Gamnes før og etter regulering. Hvert punkt viser en tiårsperiode. 

900 

800 

700 

GOO 

500 

400 

300 

200 

100 

ok l ·59 s:orSle obse,verte 

2,3 

5.6 4 7 
9.10 8 

de 10 

stø rste 

6 
3 .4 

8.9 . 10 
7 
52 1981 1982.1980,1978 
1 1983 

de 10 

minste 
pr. år etter 
regulering 

Fig. 6 Største vannføring etter døgnmiddel ved Gamnes, før og etter regulering. 
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Avrenningen 

Gjennom det nett av stasjoner NVE-V3s~",gsdirektoratet har bygd opp, har en relativ 
god oversikt over Skjomas avrenningsforhold. Med unntak av et par brudd har en 
kontinuerlig måleserie fra 21. juni 1912 til dato ved vannmerke nr. 739 Gamnes. 
Vannmerket er representativt for nedbørfeltet ved at det dekker 93% av det naturlige 
feltet før regulering og 66% av avrenningen etter regulering. 
Avrenning gjennom et hydrologisk år viser store endringer. I et normalt år ble det 
tidligere ført ut en vannmengde lik 918 mill. m3, etter regulering har dette minket til 
153 mill. m3 (Fig. 5). Den resterende vannmengden er altså nyttet til kraftproduksjon 
gjennom Skjomen kraftstasjon. 
Flomsituasjonen er totalt endret. Største observerte flom var i oktober 1959. Et 
sammertreff aven rekke, for samfunnet uheldige, faktorer medførte kjempeflommer i 
nordlig Nordland. Skjoma hadde ved Gamnes en vannføring på over 900 m3/s. Statistisk 
foretas en flomfrekvensanalyse for å se endringer. En slik analyse basert på døgnverdier 
ved Gamnes viser at 1959 topper med 608 m3/s. Samtlige av flommene etter regulering, 
hvor 1979 topper med 114 m3/s, faller lavest ut. 1983 er den laveste registrerte med 
største flom 35,1 m3/s. (Fig. 6). 

Betraktes flomsituasjonen for perioden fram til 1972 (før regulering) og årene etter 1978 
(etter regulering) hver for seg, sees basert etter døgnverdien (i m3/s) at: 

År 

1912 - 72 

1978 - 83 

Største flom 

608 

114 

Minste flom 

140 

35 

Middel 

230,2 

78,3 

Selve fordelingen av avløpet gjennom året derimot følger samme mønster (Fig. 7). 
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Fig. 7 Vannføring etter månedsmiddel ved Gamnes, før og etter regulering. 

Materialtransport 

Elvas vannføring er altså blitt sterkt redusert. Da det er nær sammenheng mellom de 
material mengder elva fører i transport, vil det også her bli store reduksjoner. 
Skjoma som var et brevassdrag, var preget av et stort innhold av suspendert materiale. Vi 
sier da gjerne at slamtransporten er stor. Gjennom arbeidet til Calles (1977) vet vi en del 
om denne slam transporten både kvalitativt og kvantitativt. Også transporten av materialet 
langs bunnen er meget betydelig i slike vassdrag. 

Slamtransport 

Hyppige prøver av vannet ved hjelp av spesielle vannhentere fremskaffer data som gjør at 
sammenhengen mellom vannføringen og slamtransporten kan beregnes. Transporten har 
en eksponensiell økning med vannføringen. Dess større eksponenten er dess større er 
følsomheten for endringer i vannføringen 

Utgangspunktet for all beregning er prøver som gir et bilde av konsentrasjonen i det 
øyeblikket prøven tas. I brevassdrag kan slamkonsentrasjonen variere fra l mg/l til over 
1000 mg/l. Typisk for våre breelver er at slamtransporten er sterkt stigende ved økende 
vannføring. 
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*) Sammenhengen kan uttrykkes i følgende ligning etter Linsey et al. (1949). 

Gs = ](1 Cs Q' hvor 
G, er transport i kgls 
C, er slamkonsentrasjonen i mgll 
Q2 er vannføringen i m3 Is 
J er eksponenten. 

Eksponenten J varierer vanligvis mellom 1-3 (Nordseth 1974). Med J = 1.0 
varierer konsentrasjonen enten uavhengig av vannføringen eller er konstant. 
J < l. O innebærer at konsentrasjonen avtar med stigende vannføring. noe som 
er usannsynlig i hvert fall i uregulerte vassdrag. Ved J > l. O øker 
konsentrasjonen med vannføringen. 

Nede ved Sørskjomen bru fant Calles (1977) at slamføringskurven kunne uttrykkes 
ved 

Gs = 44.26 • (f-45 

Altså at transporten er sterkt stigende ved økende vannføring. 

Calles (1977) beregnet transporten for en referanseperiode 1923 - 1958 til at 
materialtransporten av suspendert uorganisk materiale er av størrelsesorden 40-60000 
tonn pr. år. Den årlige middelvannføringen er 972 mill. m3• I 1953 viser en 
transportmengde på 115 000 tonn og vannmengde på 1 145 mill. m3 , mens i 1928, hvor 
vannmengde var på 794 mill. m3 , hadde en transport på 23 000 tonn. 

Etter regulering er det foretatt en rekke prøver ved ulike vannføringer, desverre foreligger 
ikke prøver for idag relativt høye vannføringer. Prøvene viser at konsentrasjonen er godt 
under 5 mg/l. 

En kan da med rimelig sikkerhet si at konsentrasjonen etter reguleringen er lik eller 
mindre enn 2 mg/l for beregning av slamtransporten. 

Ved beregning av årlig transport har en satt slamkonsentrasjonen lik 2 mg/l for hele året. 
Slamføringskurven kan da uttrykkes ved 

G = 2 . 10-3 . Ql . , 

den er altså proporsjonal med vannføringen. 

Dette gir følgende verdier for slamtransporten beregnet for det hydrologiske år etter 
reguleringen: 

1977 - 78 
1978 - 79 
1979 - 80 
1980 - 81 
1981 - 82 
1982 - 83 
Middel 

500 tonn 
600 " 
250 " 
500 " 
500 " 
250 " 
430 " 
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Dette tilsier at denne transporten nå er under 1 % av det normale før regulering. Mens den 
midlere årlige vannmengden for den siste referanseperioden bare er redusert til 15 % av 
det normale. 
Satelittbilder viste at elvens slaminnhold medførte blakking av Skjomenfjorden helt ut til 
Ofotfjorden. I dag altså er det "rent" vann som kommer ut i fjorden. 
Et lite tankeeksperiment viser hvilke dimensjoner en snakker om. Alt det materialet som 
elva fører ut i havet tenker vi oss kjørt bort av lastebiler som tar 10 m3 pr. lass (hvilket 
tilsvarer 27 tonn). Det suspenderte materialet har en komstørrelse mindre enn 0.2 mm. 
Ved et middelår må 52 000 tonn kjøres vekk. Dette kan gjøres da ved hjelp av 1926 
billass eller 5,2 lass pr. døgn. I 1953 måtte det kjøres vekk 4792 lass eller mer enn 13 pr. 
døgn, altså et billass hver 2. time gjennom hele året. Etter regulering ser det ut til at 
15 - 20 turer i året ville være tilstrekkelig, eller 1,5 lass pr. måned. 

Bunntransport 

Bevegelsen av bunnmaterialet kan være rykkvis eller kontinuerlig. Transporten er 
avhengig aven rekke parametre. Enkelt kan en si at et bredt og grunt løp har større 
strømhastighet nær bunnen og dermed større transportevne enn et tilsvarende, men smalt 
og dypt løp. 
Bunntransporten er meget vanskelig å utlede kvantitativt. Ennå finnes ikke godt egnet 
prøvetakingsutstyr som lar seg anvende innenfor rimelige kostnader ved feltarbeid. 
Kvantitative anslag bygger derfor ofte på formler utviklet ved laboratorieforsøk. 
Hva så med bunntransporten i Skjoma? En har sett nærmere på elvestrekningen fra 
samløpet ved Fjellbu mellom Sørelva og Nordelva og nedover til fjorden. Det er to berg
terskler som gir opphav til mindre fossefall (Storfallet og Litlefallet ved limnigrafen). 
Bortsett fra disse er elvestrekningen karakterisert ved forholdsvis jevnt fall der elva går i 
stryk, avbrutt av roligere partier med store buer. Bunnmaterialet varierer fra grove, 
avrundete blokker på strykstrekningene (eks. nedstrøms brua i Norddalen) ved store 
banker av mindre stein (opp til ca. 20 cm) til avsetninger av sand/grus. Forekomstene av 
grovt materiale stammer nok fra rasskråninger hvor elva tidligere eroderte og fikk dermed 
tilført materiale. Det er å forvente at det groveste materialet er korttransportert (det ligger 
i tilknytning til de nevnte erosjonskanter), mens steinmaterialet som bankene nedover 
består av, har vært under transport over lengre strekninger. Sand og grusfraksjonene 
transporteres lett og er av denne grunn mindre knyttet til spesielle materialkilder . 
Bunntransporten anslås av Calles (1977) før regulering til å være 25% av den transpor
terte mengden slam. Dette gjør han ut fra antagelser av kortvarige, mindre nedstrøms
forflytning av banker og lengre og tidsmessige mer omfattende transport av finkomig 
materiale. Dette tilsier da for et år med middelvannføring en transport ut på deltaet lik 
13 000 tonn. I 1953 skulle da denne transporten ha vært nær 30 000 tonn. 

Etter regulering har flomtoppene blitt kuttet og vannføringen sterkt redusert. Resultatet er 
at det "armeringslaget" som de fleste skråninger har utviklet under et naturlig forhold, nå 
etter reguleringen virker som effektive hindre mot ny erosjon og dermed materialtilførsel 
til elva. Resultatet er sterkt redusert bunntransport. Det ble registrert to aktive skråninger 
nedstrøms Stiberg uten slikt armeringsslag. Disse viste begge tegn på at materialet stadig 
raste ut i elveløpet og grov dermed tilførsel av materiale til hovedelva. Arsaken til dette 
var at elva undergraver skråningen i foten. Erosjon i tidligere avsatte steinbanker ble også 
registrert. Bunntransport i fraksjonen opp til 10 - 15 cm. er påvist. På denne måten er 
materialet avsatt under naturlige forhold, sedimentkilde under dagens regulerte forhold. 
Nedover hele elvestrekningen ble materialet i sand- / grusfraksjonen registrert i transport. 
Disse lagres midlertidig i dagens løp for så å fraktes videre ved neste store nok 
vannføring (hysterese). 
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På flere tidligere aktive bankesystem begynner nå vegetasjonen å få fotfeste, dette 
indikerer også at transporten i dag har stoppet opp. På noen av bankelokalitetene er det 
imidlertid erosjon i sidene, slik at elva tilføres materiale. 
Ved den nederste terskelen ble det malt en tverrgående stripe den 15. juni 1982 hvor ialt 
56 stein på bunnen ble registrert. Deres midtakse varierte fra 1,7 til 14,5 cm. Ved 
kontroll den 24. oktober 1982 ble 14 steiner gjenfunnet lengre nede i elveløpet, 15 av 
steinene hadde ikke beveget seg. Nesten halvparten av de rødmerkede steinene var 
imidlertid ikke å se. 
De 14 steinene hadde beveget seg fra 1,1 m til 11,0 m, med gjennomsnittstransportlengde 
3,9 m. Et interessant trekk er at minste stein hadde en midtakse på hele 5,0 cm og den 
største på 14,0 cm. Den steinen som var blitt transportert lengst hadde diameter 7,5 cm. 
Det interessante er da hvilke vannføringer har forårsaket denne transport. Det viser seg at 
perioden har hatt usedvanlig høy vannføring fra 28. juni til 20. juli, med døgnmiddel på 
topp den 18. juli med 86,1 m3/s. De store vannføringene skyldes at kraftverket var ute av 
drift, slik at elva drenerte et nær naturlig felt. Dette er selvfølgelig en situasjon som kan 
oppstå. 
At 26 av steinene ikke ble gjenfunnet, kan skyldes at de er blitt oplagret av nytt 
materiale. 
De 14 som hadde beveget seg ble så igjen merket. Den 2. juni året etter ble de på ny 
kontrollert. 6 av disse ble gjenfunnet, de øvrige 8 steinene var antagelig blitt pålagret av 
nytt materiale. Transportlengden varierte fra 1,0 - 3,4 m og midtaksdiameteren fra 5,5 -
11,0 cm. Største vannføring i denne perioden ble målt ved Gamnes til 23,1 m3/s den 23. 
mai, altså vesentlig mindre enn for forrige periode. Dette er naturlig da feltet nå bare har 
fungert i regulert tilstand. Men her må vi ta i betraktning en ny faktor, is i elveløpet. 
Steiner kan fryse fast i isen og bli ført nedover når isen løsner om våren eller ved at 
isflaket støter på bunn materialet og skubber det foran seg nedover. 
For denne periden 26.10.1982 - 3.6.1983 ble det også malt striper ved Sørskjomen bru. 
Disse bekreftet også at bunn materialet er i bevegelse. Bunnmaterialet her er finere og 
transportlengden mindre. Dette er naturlig da elveløpet har mindre fall her enn ved den 
nederste terskelen. Ovenfor Stiberg ble de malte stripene ikke funnet igjen. 
Alt i alt viser dette at bunnmaterialet er i bevegelse og under transport nedover i elva. 
ikke bare det finere materialet, men også det grove stein materialet er i transport. 
Ved Norddalen bru ble det funnet sand/grus-lommer av partikler som er i bevegelse under 
dagens flomvannføringer. Dette viser at også i dag er det erosjon i løpet som tilfører 
materiale av ulike størrelser og med ulike egenskaper. 
Det er umulig å estimere den transporten som elva fører med seg langs bunnen. 
Forholdene er blitt så endret at en rekke løpsbanker er stabile og begynner å bli 
vegetasjonsdekket. Likevel transporteres det materiale ut i tersklene. 

I en sone rundt hovedstrømsaksen i terskelbassengene er bunnen dekket av sand og grus. 
Utenfor denne sonen lå det gamle bunn materialet forholdsvis urørt og delvis dekket av 
vegetasjon. Dette kan da bekrefte at endel materiale føres igjennom tersklene ved større 
vannhastigheter . 

Deltaet 

Der elvene munner ut i fjorder dannes delta. Vannhastigheten avtar og derfor blir 
materialet i transport avsatt på undergrunnen. Skjoma som var sterkt materialførende, har 
således utbygd et større delta innerst i Skjomenfjorden. 
Før reguleringen ble det påvist en generell stranderosjon, og en sedimentasjon på de 
områdene som ligger nærmest elvas utløp. Deltakanten antas å flytte seg 5-6 dm pr. år 
utover (C alles 1977). P .g.a. landhevning antas også at det etterhvert vil bli tørt land. 



63 

Hvilket er i samsvar med den utviklingen nedre del av dalen har hatt etter at landisen 
smeltet bort. Ved lavvann var alt evlevannet samlet i ett løp frem til fronten. Ved 
høyvann kom sekundære løp for elvevannet i funksjon. Strømningsmønsteret var i høy 
grad betinget av avsetninger på deltaet, spesielt ble det under store vannføringer avsatt 
banker bestående av sand og grus. 
Både det hydrologiske regimet og transportforholdene er totalt endret. Selv om det er 
påvist at bunnmaterialet er i bevegelse nedover og ut på deltaet er løpsmønsteret nå blitt 
stabilt. I dag er det bare tidevannet, av naturgitte prosesser, som påvirker deltaets 
utvikling. 
Den store banken like nedenfor Sørskjomen bru er helt i ro. Nivellering viser at det har 
vært liten utvikling de siste 10 år. Vegetasjonen har overtatt. De malte steinstriper viser 
liten bevegelse. Dette er naturlig da de store flomvannføringene, som tidligere medførte at 
betydelige vannmengder sveipte over banken, er borte. 

Løsmaterlalet før og nå 

Breområdene er upåvirket av de tekniske inngrep. Det løsmaterialet breene frembringer 
føres inn i vassdraget nå som det alltid har gjort. Denne materialkilden er upåvirket av 
utbyggingen. 
Nede i hoveddalen er det store løsavsetninger frembrakt av landisen. I vassdraget er det 
også avsetninger både i selve løpet og i dets nærhet. I hvilken grad disse idag er 
materialkilder for slam- og bunntransport er avhengig av om vannføringen blir stor nok. 
Alt materialet som fremproduseres ovemfor inntaksdammen i Norddalen, ser ut til å bli 
her. 
Selv når inntaksmagasinet i Norddalen renner over tilføres ikke elva nedenfor materiale 
fra breområdet. Dette tyder på at disse finpartiklene allerede er sedimentert ovenfor i 
vassdraget og/eller at materialet fanges opp i overføringstunnelen. 
Stasjonsholmen f.eks. derimot er nå en lokal materialkilde. De tidligere avsatte partiklene 
føres nå videre nedover mot hoveddalen. Dette er hovedsaklig fraksjoner som finsand og 
finere materiale. Flere slike kilder finnes også. 
Forholdene nede i hoveddalen er omtalt tidligere hvor de store rasskråningene (erosjons
kantene) nede mot elveløpet nå gir relativt lite materiale for videre transport. 
Materialet transporteres en viss sterkning nedover i vassdraget. Med de vannhastigheter 
som nå kan oppstå vil transportavstanden være beskjeden. Materialet sedimenteres fort i 
vatna, kommer i det grove bunnmaterialet og i de naturlige og kunstige flate partier av 
elva. 

Elveløpet 

Forholdene i elveløpet er blitt endret. Det vanndekte arealet er blitt mindre og stein - grus 
- sand-partiklene er i mer ro enn tidligere. Som en konsekvens av denne forholdsvis 
stabile tilstanden, får vegetasjonen bedre livsvilkår. Den "erobrer" elveløpet og blir mer 
dominant i landskapet. 

Sideelvene 

Før reguleringen var det smeltevannet fra breområdene som dominerte hovedelva. 
Brevannet ved utløpet i fjorden var kaldt, hadde stort innhold av suspendert materiale og 
vannføringen varierte både over døgn og måned. I et slikt vassdrag vil brefrie sideelver 
ha liten betydning. 
Under de regulerte forhold derimot vil siedeelver og bekker få en vesentlig innflytelse. 
Stort sett kommer de fra brefrie områder. De faller i foss og stryk nedover dalsida etter å 
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ha sitt nedbørfelt i dalens nærliggende fjellområde. De mest interessante er Losielva og 
elva fra Gulliktinden. En må heller ikke glemme at flere av sideelvene i Norddalen er 
amputert ved at de blir tatt inn på "takrennesystemet" som er etablert. 
Losielva drenerer et 15 km2 felt sør og vest for Losivatn. Dette utgjør 8 % av dagens felt. 
Elva renner over hovedsaklig naken berg overflate. Nede i hoveddalen støter den på 
løsavsetningene og en relativt sett betydelig erosjon finner sted. Dette materialet føres så 
ut i terskelen ved Gamnes. Men prøver av slamkonsentrasjonen indikerer at denne 
transport er liten. Derimot viser bunnmaterialet og formene på bunnen av elveløpet at det 
er betydelig transport av disse partiklene. Det ble malt stein striper ved innløpet til 
hovedelva som bekreftet dette. 
I bekken nord for Optovatn ble det foretatt målinger av suspendert materiale. Veien er 
lagt i dalsiden her, slik at materiale tilføres elva også fra veifyllingene. Prøvene inneholdt 
rundt 5 mg/l av suspendert materiale. Det viser at disse små sidebekkene som ventet ikke 
tilførte hovedelva materiale av betydning. 
Sør for Stiberg er det betydelige leirmasser. Små bekker ravinerer disse avsetningene slik 
at det tidvis går små leirskred. 

Tersklene 

Ut fra betraktning om Skjomas naturtilstand, er det ikke bare kraftutbyggingens inngrep 
som har virket inn, men også etableringen av tersklene. Spesielt ble tersklene ved 
Gamnes, Stiberg og Berghola studert. Tersklene kan bygges av hensyn til fisk og fiske, at 
de kan redusere mulighetene for isganger og at de er aktuelle i forbindelse med 
forbygningsarbeider. I tillegg kan nevnes at de har betydning for plante- og dyrelivet 
generelt (biologiske forhold), grunnvann, friluftsliv, gjerdevirkning m. m. - kort og enkelt 
sagt - av alle de grunner som gjør vann og vassdrag til viktige elementer i vår natur 
(Hillestad 1982). Av det følger at også den estetiske betraktningen er viktig. 
Undersøkelsen viste at en viss sedimentering og transport foregår i alle de etablerte 
terskler og den nederste ved Berghola viste størst sedimentasjon. Tilsvarende var det tegn 
på transport gjennom tersklene. Der hovedstrømaksen synes å gå gjennom disse kunstige 
bassengene var bunnen dekket av sand/grus. Utenfor denne sonen lå det gamle bunn
materialet dekket av vegetasjon. 
Dette tyder på at selv om det meste av tilført sand/grus blir sedimentert i terskel
bassengene er strømhastigheten gjennom disse (under visse vannføringer) tilstrekkelig til å 
føre en mindre del av materialet videre selv om tersklene ikke er gjenfylte. Årsaken til at 
nederste terskel har størst sedimentasjon skyldes at like oppstrøms denne ligger de to 
eneste observerte aktive erosjonsskråninger i dagens system. Dette resulterer i en større 
transport og derved større sedimentasjon i det nedenforliggende terskelbasseng. 

Tunneller 

Brevannet fra Norddalen føres inn i dagens tunnellsystem. Men en del av slammaterialet 
blir liggende igjen i inntaksdammene og i Losivatn. Hvor mye? 
Utbyggeren har hatt få, om noen, problemer p.g.a. det slamrike vannets gang gjennom 
tunnellene og kraftstasjonene. I andre brevassdrag, har problemene vært betydelige. Hva 
skyldes dette? 
En videre undersøkelse av forholdene i Norddalen er igang ved finansiering fra Statkraft. 
Her undersøkes mer i detalj hvor slam materialet blir av, også det bunntransporterte 
materialet undersøkes. Videre analyseres slammaterialets kvalitet. 



65 

LITTERATUR 

Amborg, L. 1967. Indalsålvens delta. 
Fluvialmorfologisk utveckling med sårskild hånsyn til 1900-tallest 
vattenkraftsutbygnad. 
Teknik og Natur, Goteborg. 

Bogen, J. 1986. Erosjonsprosesser og sedimenttransport i norske vassdrag. 
Utredning av forvaltningsansvar, faglig status og forskningsbehov. 
(Erosion and sediment transport responsibilities, status and research 
requirements extended abstract.) 
Norsk Hydrologisk Komite. Rapp. nr. 20. Oslo 109 s. 

Calles, B. 1977. Elvegårdselv og dess delta. 
En studie av fluvial transport og topografi ska forandringar. 
(The river Elvegårdselv and its delta. A study of Fluvial Transport 
and Topographical Changes.) 
UNGI Rapp. 45 Univ. Uppsala. 161 s. 

Faugli, P.E., Andersen, Ø.B., Husebye, S. og Sjuisen O.E. 1986. 
Vassdragsreguleringer og geofag. 
En oversikt over kunnskapsnivået. Vassdragsforskning. 
Rapp. nr. 89. Oslo. 151 s. 

Hillestad, K.O. 1982. Terskler, vassdrag og landskap. 
Norges vassdragS- og elektrisitetsvesen, Kraft og miljø 
nr. 4. Oslo. 144 s. 

Karlsen, O.G. 1981. Delta. Naturgeografi for den videregående skolen. 
Tanum - Norli. 214 s. 

Linsley, R.K., Kobler, M.A. & Paulhus, J.L.H. 1949. 
Applied hydrology. Mc Graw-Hill., New York 689 s. 

Melin, R. 1970. Hydrologi i Norden. 
Utb. fort. Stockholm. 207 s. 

Mellquist, P. 1985. Liv i regulerte elver. 
Norges vassdragS- og elektrisitetsvesen, Kraft og miljø 
nr. 10. Oslo. 120 s. 

Nordseth, K. 1974 
Sedimenttransport i norske vassdrag. 
Geografisk institutt, Universitetet i Oslo. 
Stensil. 177 s. 

Sundborg, Å. 1977. Alv, kraft, miljo - vattenkraftutbyggnadens miljåeffekter. 
Statens naturvårdsverk, Stockholm. 150 s. 

østrem, G., Haakensen, N. og Melander, O. 1973. 
Atlas over breer i Nord-Skandinavia. 
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. 
Medd. nr. 22, Hydrologisk avdeling. Oslo. 315 s. 



67 

UTVIKLING AV BESTANDEN AV UNGFISK I SKJOMA 

ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING 

TOR G. HEGGBERGET 

INNLEDNING 

Fiskeribiologiske undersøkelser i den lakseførende del av Skjoma er gjennomført i to 

perioder, 1976-80 og 1984-85. Skjoma ble regulert i august 1977 ved at de høyt

liggende deler av nedbørfeltet ble ført vekk fra vassdraget. Fra denne tid ble Skjoma 

omdannet fra en breelv med forholdsvis høy sommervannføring til en elv med lav 

vannføring om sommeren. 

I forbindelse med reguleringen av Skjoma ble det planlagt å bygge 6 terskler i den 

lakseførende del. Terskelen ved Stiberg (Fig. 1) ble bygget ferdig i 1977, terskelen ved 

Berghola i 1978-1979 og terskel G i 1979. 

Hensikten med de innledende undersøkelsene (1976-80) var å: 

1) kartlegge hvorvidt og eventuelt i hvilken grad det også etter regulering skjer 

naturlig reproduksjon av anadrom fisk i Skjoma. 

2) å registrere de kvalitative og de kvantitative konsekvenser for ungfIskbestanden 

av laks, ørret og røye som følge av redusert vannføring og bygging av terskler. 

Kvantitative og kvalitative undersøkelser av ungfIsk av elvelevende laksefIsk er 

forbundet med metodiske svakheter og vanskeligheter. Resultatene fra 1976, som ble 

presentert i Informasjon fra Terskelprosjektet nr. 5 (Heggberget 1977), ga også en 

omfattende beskrivelse og diskusjon av de metoder som benyttes og de feilkilder disse 

metoder er beheftet med. Resultatene fra undersøkelsene i 1977-1980 er presentert i 

Informasjon fra Terskelprosjektet nr. 19 (Heggberget 1982). 
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I 1984 og 1985 ble det foretatt undersøkelser i Skjoma for å vurdere om den situasjon 

som ble beskrevet i de tidligere rapporter var forandret. I tillegg er det foretatt en 

studie av ungfiskens adferd i terskelbassenger og strykstrekninger (Heggberget og 

Heggberget 1986). Hensikten med foreliggende rapport er derfor å sammenligne 

resultatene for tetthet, vekst og sammensetning av ungfisk av laks og ørret, for på 

denne måten å gi et grunnlag for videre undersøkelser i dette vassdraget. 

VALG AV PR0VESTASJONER, METODER OG MATERIALE 

Det ble samlet materiale for undersøkelse av tetthet og vekst fra de samme lokalitetene 

i Skjoma som ble benyttet i de tidligere undersøkelsene. Fig. 1 viser en oversikt over 

beliggenheten av prøve lokalitetene. 

Metodene som ble anvendt (elektrisk fiskeapparat) er nøyaktig de samme som be

skrevet i de tidligere rapportene (Informasjon nr. 5 og nr. 19 fra Terskelprosjektet). EI

fisket i 1985 foregikk under like forhold som i perioden 1977-1980, og resultatene kan 

derfor sammenlignes direkte. 

Materialet i 1985 ble samlet inn i 2 perioder, juli og august. I juli var vannføringen 

relativt høy, mens den i august var lav. For tetthetsberegningene er det derfor mest 

riktig å anvende resultatene fra august 1985 for sammenligning med tidligere år. 

Tilsammen ble det benyttet et materiale på 772 fisk i 1985, derav 673 laks og 99 ørret. 

Materialet fra august besto av 430 laks og 72 ørret, tilsammen 502 ungfisk. 
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Oversikt over prøvelokaliteter og terskelsteder i Skjoma (De samme 

lokaliteter er benyttet i hele undersøkelsesperioden 1976-1985). 
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RESULTATER 

Tetthet av ungfisk 

Innsamling av materiale ble foretatt i perioden 14.-16.7. og 23.-26.8. 1985. Vann

standen i juli var betydelig høgere enn i august. Resultatene fra august er derfor mest 

sammenlignbare med de tidligere resultatene fra perioden etter regulering. 

Gjennomsnittlige tettheter for begge innsamlingsperiodene var 33,8 fisk pr. 100 m2• 

Tilsvarende tall før regulering var 8,5 fisk pr. 100 m2• I perioden august 1977 til 1980 

var den totale tettheten 28 fisk pr. 100 m2• Ser en på augustmaterialet for 1985, er den 

totale tettheten 44,2 fisk pr. 100 m2• Denne sammenligningen viser at tettheten av ung

fisk har økt etter 1980. 

Tidligere undersøkelser viste at det var betydelig større tetthet av ungfisk i de øvre 

deler av elva, ca. 36 fisk pr. 100 m2 i Øvre halvdel og ca. 19 fisk pr. 100 m2 i nedre 

halvdel. Resultatene for totalmaterialet fra 1985 viser samme tendensen, med ca. 37 

fIsk pr. 100 m2 i øvre delen og ca. 22 fisk pr. 100 m2 i nedre del av Skjoma. Materialet 

som er benyttet i 1985 er imidlertid såpass lite at en ikke kan trekke sikre slutninger 

om dette. 

Gjennomsnittlig tetthet av ungfisk i terskelbassengene i 1980 var ca. 12,7 fisk pr. 

100 m2• Tilsvarende tall i 1985 var ca. 23,4 fisk pr. 100 m2, altså en klar tendens til 

økning. Dette indikerer at terskelbassengene blir bedre utnyttet nå enn umiddelbart etter 

bygging. 

I likhet med 1977-1980, var tettheten av ungfISk i 1985 langs terskelkronen betydelig 

høgere enn ute i terskelbassengene (ca. 37 fIsk pr. 100 m~. 
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Tabell 1. Oversikt over antall fisk fanget, beregnete tettheter og sammensetning avarter i 

Skjoma 1985. Lokaliteter merket * ligger i terskelbasseng, mens lokaliteter merket ** 

ligger langs terskelkrona. 

Antall ftsk Beregnet andel Antall omganger 

fanget pr. 100 m2_ ftsket med 

Dato Lok. laks ørret ørret laks el-apparat 

14.7 20 42 19 3 

14.7 21B** 56 2 1 30 3 

14.7 21~* 3 2 6 9 3 

14.7 21Cz* O O O O 3 

14.7 21~* O 11 18 O 3 

15.7 11A* 7 8 11 9 3 

15.7 11B** 49 1 1 44 3 

15.7 9 31 2 1 18 3 

15.7 15 55 3 1 22 3 

24.8 4 73 O O 70 3 

24.8 5 68 9 5 40 3 

25.8 8* 14 1 0,3 4 3 

25.8 7 66 2 1 37 3 

25.8 6* 11 15 21 16 3 

25.8 18 20 15 10 14 3 

25.8 17 64 17 10 37 3 

26.8 23 10 9 24 27 3 

26.8 13 95 3 3 97 3 

26.8 TerskelG* 13 5 14 36 3 

26.8 12 9 3 5 15 3 
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Sammensetning av størrelse og arter 

Når størrelse på fisk som er fanget med elektrisk fiskeapparat skal sammenlignes, er 

det viktig å være oppmerksom på at den minste fisken fanges dårligere enn den større. 

Dette innebærer at andelen 0+ i det innsamlete materiale er underrepresentert i forhold 

til det som egentlig finnes. En regner imidlertid med at underrepresentasjonen av 0+ er 

lik for de forskjellige år, i alle fall fra 1978 (da vannføringen ble redusert). 

I materialet fra august 1985 fordelte 0+, 1+ og eldre ørret seg på henholdsvis 11%, 

27% og 62%. For laks var tilsvarende fordeling 24% ,22% og 54% . Disse fordeling

ene gir ikke grunnlag for å si at det er noen betydelig forskjell i forhold til de tidligere 

undersøkelser. I likhet med tidligere år ble det heller ikke i 1985 funnet 0+ av betyd

ning i terskelbassengene. Fiskebestanden, både av laks og ørret, var dominert av 

gruppen eldre i terskelbassengene. Dette betyr at fisken vandrer inn i terskelbassengene 

etter første sommer fra områder nedenfor eller ovenfor terskelbassengene. 

Resultatene for sammensetning av størrelse av ungfisk av laks og ørret viser at det ikke 

er tegn til rekrutteringssvikt hverken av laks eller ørret i Skjoma. Artsfordelingen fra 

1976 til 1980 viste en økende andel laks. Dersom en ser på totalmaterialet, utgjorde 

andelen laks i 1976 ca. 40%, i 1980 ca. 65% og i 1985 ca. 87%. Dette viser at 

andelen laks har økt betydelig også fra 1980 til 1985, når en ser hele den lakseførende 

delen av elva under ett. 

Dersom en betrakter sammensetning avarter på ulike biotoptyper, så framkommer en 

del forskjeller i forhold til totalmaterialet. På prøvestasjonene som ligger utenfor 

terskelområdene, samt på terskelkronene og tersklenes nedstrømsområde, så var det i 

1985 92% laks og 8% ørret. Tilsvarende tall for perioden 1977-80 var 70% laks og 

30% ørret. I terskelbassengene var andelen laks og ørret i 1985 henholdsvis 45% og 

55%, altså en svak overvekt av ørret. I 1977-80 var det tilsvarende 16% laks og 84% 

ørret. Disse sammenligningene viser at andelen laks har økt både i terskelbassengene 

og på strykstrekningene. Mest markert har imidlertid økningen av laks i terskel

bassengene vært. Det kan således følges en klar forskyvning i forholdet mellom ungfisk 
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av laks og ørret i forbindelse med redusert vannføring og etablering av terskler i 

Skjoma. På strykstrekningene har andelen laks steget fra ca. 40% før regulering til ca. 

92% i 1985, mens andelen laks i terskelbassengene i dag er omlag det samme som på 

strykstrekningene før regulering. 
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Figur 2. Sammenligning av vekst hos laks i 1976, 1977, 1978, 1980 og 1985. 
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De tidligere undersøkelser viste at det skjedde en jevn økning i veksten av laks og ørret 

i perioden fra 1976 til 1980. Undersøkelsene av laks i 1985 viser at det ikke har skjedd 

noen ytterligere vekstøkning i perioden fra 1980 til 1985. Tvert imot, det er en svak 

tendens til redusert veksthastighet hos laks i 1985 i forhold til 1980. Forskjellene er 

imidlertid sm~ og delvis overlappende. Det er imidlertid klart at den klare økningen i 

vekst som ble registrert de første hene etter utbygging, var opphørt i 1985. 

Veksthastigheten i 1985 lå imidlertid klart over veksten i 1976 og 1977. For ~ illustrere 

dette, kan det nevnes at gjennomsnittlig lengde for 2+ laks i 1976 var 6,98 cm, mens 

gjennomsnittlig lengde for 2+ laks fanget i 1985 var 8,09 cm, alts~ ca. 1 cm lengre. 

Tilsvarende tall for 3+ var 8,77 cm i 1976 og 10,03 cm i 1985. 

Det at vekstøkningen har stoppet etter 1980, kan ha sammenheng med at tettheten av 

ungfisk har kommet opp p~ et s~ høyt niv~ at det virker depresivt p~ veksten. I 

perioden 1977-80 var tetthet av ungfisk lavere enn i 1980-85. Mange undersøkelser 

har vist at det er et forhold mellom fisketetthet og fiskevekst, og fisketettheten i 1985 

var kommet opp p~ et s~ høyt niv~ at det g~ utover veksten. 

Fiske etter voksen laks og sjøørret 

p~ grunn av for lav vannføring etter regulering er oppgangen av laks og ørret i Skjoma 

meget lav i fiskesesongen. Sommeren 1984 var det overløp store deler av sesongen, og 

det ble da ifølge opplysninger fra kjentfolk fanget ca. 300 laks i elva. I vanlige ~ etter 

reguleringen synes fangstene ~ ligge på noen få fisk pr. ~r. Fisket i Skjoma må derfor 

fortsatt betraktes som ødelagt. 

Det er tydelig at det i løpet av høsten kommer opp så mange fisker at et tilstrekkelig 

antall rogn blir gytt til ~ opprettholde rekrutteringen. 
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Forslag til videreføring 

Det største problemet med analyse av effekter på fiskebestander som følge av vass

dragsreguleringer, er manglende kunnskap om forholdene før og under utbyggingen. 

Når det gjelder utvikling av ungfisk bestanden av laks og ørret, er Skjoma et av de 

meget få vassdrag i Norge hvor slikt materiale foreligger fra perioden før/under 

utbyggingen. De undersøkelser som hittil er utført viser at det er skjedd meget betyde

lige forandringer i vekst, tetthet og sammensetning av laks- og ørretunger i perioden 

1976-85 i Skjoma. Det er usikkert om situasjonen hadde stabilisert seg da de siste 

undersøkelsene ble gjennomført i 1985. 

Det er flere viktige forhold som bør undersøkes videre i Skjoma. Følgende elementer 

bør være sentrale i det videre opplegget. 

1) Registrere om situasjonen har stabilisert seg med tanke på: 

A) Tetthet av ungfisk i ulike deler av elva. 

B) Sammensetningen avarter av ungfisk. 

C) Vekst og vekstforskjeller. 

D) Adferd hos fisk i og utenfor terskelbassengene. 

2) Tersklenes betydning som: 

A) Oppholdssteder for fisk om sommeren. 

B) Oppholdssteder for fisk om vinteren. 

C) Oppholdssteder for voksen fisk og gytefIsk. 

De videre undersøkelser bør koordineres med undersøkelser av hydrologi og material

transport. 

På bakgrunn av de undersøkelser som planlegges bør en del aktuelle tiltak for å bedre 

fisket vurderes. Av disse tiltakene nevnes minstevannføring, justering av elveleiet og 

muligheter for magasinering av vann ovenfor den lakseførende strekning. Enkeltvis 

eller i kombinasjon vil disse tiltakene kunne bidra til å gjenskape Skjoma som fIskeelv. 
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NINA vil kunne gjennomføre de videre undersøkelsene i 1991-92. Arbeidet bør gå 

over 2 sesonger for å redusere muligheten for feilkilder på grunn av variasjoner mellom 

år. Det er viktig at de planlagte undersøkelsene tar utgangspunkt i de tidligere under

søkelsene, både med hensyn til lokaliteter, metoder og eksisterende datagrunnlag. 

OPPSUMMERING 

1. Tetthet av laks- og ørretunger i Skjoma har økt ytterligere fra 1980 til 1985. 

Videre undersøkelser kan avgjøre om bæreevnen for tetthet var nådd i 1985. 

2. I tråd med økningen i tetthet av laks og ørret etter 1980, synes veksthastigheten 

for laksunger i 1985 å være noe lavere enn i 1980. Det er fortsatt en svært god 

vekst i forhold til før regulering. 

3. Fram til 1985 var det ingen tegn på sviktende rekruttering av laks og ørret i 

Skjoma. 

4. Dersom en ser hele den lakseførende del under ett, har andelen laks økt fra ca. 

40% i 1976 til ca. 87% i 1985. Fra 1980 til 1985 har andelen laks økt fra ca. 

65% til ca. 87% . 

På strykstrekningene var andelen laks i 1985 ca. 92%, mens den i terskel

bassengene var ca. 45%. Selv om andelen laks i terskelbassengene er lavere enn 

på strykstrekningene, så er andelen laks i terskelbassengene økt fra 1978 til 

1985. 

5. Undersøkelsene i 1984-85 har bekreftet resultatene fra de første årene etter 

regulering og etablering av terskler, nemlig at elva er mer produktiv med høgere 

tetthet av laks- og ørretunger som har bedre vekst enn før regulering. 

Reproduksjonen av laks synes derfor å være noenlunde intakt i Skjoma. 
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6. Vannføringen om sommeren vanligvis er for lav til at det går opp nok voksen 

fisk til at det kan foregå et fiske som har noen betydning. 

7. Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser, f.eks. i 1991-92 for å vurdere i 

hvilken grad situasjonen har stabilisert seg. 

8. Skjoma representerer et av få vassdrag i Norge hvor utviklingen av ungfiskbe

standen i forbindelse med regulering og terskelbygging er godt kjent. 
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OPPFØLGING AV KONSESJONSVILKÅR VEDRØRENDE FISK 

SJUR GAMMELSRUD 

Tiltak vedrørende fisk har primært sitt utgangspunkt i konsesjonsvilkårene (regulerings
bestemmelsene), men ulike tiltak kan også inngå som skjønnsforutsetninger, eventuelt de kan 
iverksettes på regulantens eget initiativ. 

For Skjomenvassdragene omhandler pkt. 8 og 10 i reguleringsbestemmelsene av 01.08.69 
tiltak for fisk. I henhold til punkt 8 plikter Statkraft etter nærmere bestemmelse av Direk
toratet for naturforvaltning å : 
1. Sette ut yngel/eller settefisk (herunder også flerårig) med nærmere bestemmelse om hvilke 

fiskearter/-stammer som skal benyttes, fiskens størrelse og kvalitet, samt tid og sted for 
utsettingen. 

2. Bygge og drive klekkeri og/eller settefiskanlegg, eller delta i bygging og drift av fellesanlegg. 
3. Sørge for fangst, nødvendig transport og oppbevaring av stamfisk og eller delta i bygging og 

drift av fellesanlegg for oppdrett av stamfisk. 
4. Bekoste fiskeribiologiske undersøkelser innen området. 
5. Anbringe sperregitter foran utløp fra kraftstasjoner. 
6. Anbringe sperregitter foran tappetunneler, tappeluker o.l. 
7. Bekoste ekstraordinært jakt- og fiskeoppsyn i anleggsperioden. 

Med unntak av pkt. 6 er alle de øvrige tiltakene kommet til anvendelse. 

Pkt. 10 i reguleringsbestemmelsene hjemler muligheten for å pålegge regulanten å utføre og 
vedlikeholde grunndammer (terskler) i de elvestrekninger som berøres av utbyggingene, 
særlig av hensyn til fiske, utseende og ferdsel. Påleggsmyndigheten i dette tilfellet er NVE
Vassdragsdirektoratet. Bygging av terskler i Skjoma er omtalt i et annet innlegg på seminaret. 

Det er ikke iverksatt tiltak for fiske som forutsetninger ved avhjemling av skjønn. Dog ble 
vassdragets produksjonspotensiale av laks- og sjøørret anslått ved en eventuell utvidelse av 
naturlige gyte- og oppvekstplasser gjennom bygging av fisketrapper i Lillefallet (5,5 m) og 
Storefallet (10,5 m). Dette på bakgrunn av at det tidligere var utarbeidet planer for trappe
bygging i Skjoma (første gang i 1927). 

I en periode hvor det syntest klart at utsettinger av lakse- og sjøørretsmolt i vassdraget ville 
bli mye mindre enn den produksjonskapasitet man hadde til rådighet, vurderte Statkraft andre 
måter å kompensere eventuell rekrutteringssvikt i vassdraget på enn smoltutsetting (bedring av 
naturlige oppvekstforhold/utsetting av yngel/bygging av flere terskler). Til nå er ikke noen av 
disse tiltakene kommet til anvendelse. På eget initiativ satte Statkraft i en periode ut innlands
ørret i reguleringsmagasinene. 

HERETTER VIL DET BLI LAGT VEKT PÅ PÅLEGG OM UTSETTING AV LAKSE- OG &J00RRETSMOL T 
SAMT BYGGING AV SETTEFISKANLEGG 

I forbindelse med skjønnet for Skjomenreguleringen beregnet de fiskerisakkyndige Skjomas 
produksjonskapasitet til 20 000 laksesmolt og 10 000 sjøørretsmolt, samt en gjennomsnittlig 
årlig elvefangst av 250 laks og 2500 sjøørret. De fiskerisakkyndige antok at reproduksjons
forholdene for laks og sjøørret i vassdraget ville bli totalskadet som følge av reguleringen, 
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foruten at oppgangen av gytemoden fisk ville bli forsinket, spesielt under tørre somrer. 

Hovedårsaken til rekrutteringssvikten ble forklart med ekstremt lave vannføringer under kalde 
og tørre vintrer. Som aktuelle kompensasjonstiltak ble det foreslått opprettholdelse aven 
større vintervannføring, eventuelt utsetting av 50000 lakse- og sjøørretsmolt. 

De fiskerisakkyndige påpekte at flere av de vurderinger og beregninger som lå til grunn for de 
uregulerte forholdene (beregning av smoltalder og antall år i sjøen for laks og sjøørret fra 
skjellmateriale samt befaringer i vassdraget), var forbundet med adskillig usikkerhet. De 
mente at undersøkelser burde iverksettes for ytterligere å kunne presisere uregulert tilstand 
og følge virkningen av reguleringen, samt kontrollere eventuelle iverksatte tiltak. 

I stedet for at det ble igangsatt fiskeribiologiske undersøkelser i vassdraget, kom Direktoratet 
for Vilt og Ferskvannsfisk (DVF) den 01.08.72 med pålegg overfor Statkraft om årlig utsetting 
av 35000 laksesmolt og 15000 sjøørretsmolt i Skjoma fra og med 1974, dog med en godtatt 
underskrideise på inntil 50 % de to første årene. Fisken skulle fortrinnsvis være av elvas egen 
stamme, eventuelt storvokst laksestamme. 

Statkraft så på muligheten for å kunne produsere fisken i et anlegg i tilknytning til kraftverket, 
eventuelt å ta smolten fra andre settefiskanlegg. Imidlertid ble denne saken tatt opp i Stortingets 
spørretime etter påtrykk fra daværende Ankenes kommune, og det ble fra Miljøverndeparte
mentet bestemt at bygging og plassering av settefiskanlegg i tilknytning til Skjomenreguleringen 
skulle skje i full forståelse med den lokale holdning. Årsaken til dette var at kommunen ville ha 
tilført ressurser og økt aktivitet på en forskningsstasjon som var lokalisert til Forsheim, hvor 
Universitetet i Tromsø hadde en del undervisningsvirksomhet. 

Denne løsningen ble av DVF og Statkraft vurdert som lite tilfredsstillende, idet de naturgitte 
forholdene ved Forsheim ble ansett å være ugunstig med henblikk på produksjon av 2-årssmolt. 
Dessuten var det ingen veiforbindelse til stedet. DVF mente at det i første omgang burde drives et 
forsøksanlegg på Forsheim i tilknytning til forskningsstasjonen for å vinne erfaring med 
oppdrett av smolt under slike forhold. Statkraft påpekte det uheldige i å drive smoltproduksjon i 
et provisorisk anlegg som ikke ville være stort nok til å dekke de forpliktelser man hadde, og det 
ble godkjent at halvparten av rognproduksjonen kunne overføres til et annet anlegg. 

I forståelse med DVF inngikk Statkraft den 15.06.74 en fireårig avtale med Stiftelsen Forsheim 
Forskningsstasjon om forsøksdrift for klekking og oppdrett av laks- og sjøørretsmolt ved et 
anlegg i tilknytning til forskningsstasjonen. Formålet med avtalen var å klarlegge mulighetene 
for oppdrett av fisk i Skjomen i henhold til bestemmelser fastsatt av Miljøverndepartementet og 
i samband med Statkrafts reguleringer i området. Statkraft skulle bekoste innlegging av vann fra 
Klubbvikelv og Forselv, innkjøp av nødvendig utstyr til forsøksanlegget, samt innbetaling av et 
engangsbeløp på kr 150 000 for istandsetting og leie av lokalet. Statkraft skulle dessuten dekke 
driftsmidler og lønnen til en 1/2 mann på årsbasis. Så snart opplysninger om driftserfaringer 
var innhentet, ville det bli tatt beslutning om bygging av et permanent anlegg. 

Etter to års forsøksvirksomhet besluttet Statkraft i 1976 å bygge et eget anlegg, hvilket 
medførte at en ny strømkabel måtte legges over fjorden til Forsheim for å få oppvarming av 
vannet på rogn-og startforingsstadiet. Anlegget ble detaljprosjektert av Ingeniør A.B. Berdal 
NS med en årlig produksjonskapasitet på 50000 smolt av laks og sjøørret samt noe 
sommergammel ørret yngel fordelt på 350 m2 karflate. Vannbehovet var beregnet til 30 Ils 
med vannledninger fra både Klubbvikelva og Forselva, foruten saltvannstilførsel fra sjøen. 
Anleggets beliggenhet var ved utløpet av Forselv, ca. 75 m fra forskningsstasjonen. 

Som følge av beslutningen om å bygge settefiskanlegg, kom DVF med endring av pålegg den 
29.06.77, hvor utsettingspåleggets størrelse ble knyttet til framtidig smoltproduksjon ved det 
nyetablerte anlegget. Statkraft ble pålagt å sette årlig ut det antall smolt av laks og sjøørret 
som ble produsert ved anlegget på Forsheim med sikte på snarest mulig utsetting av 35 000 
laksesmolt og 15000 sjøørretsmolt av stedegen stamme, eller annen storvokst stamme. 2 000 
laksesmolt og 2 000 sjøørretsmolt skulle Carlinmerkes. 

Arbeidet med bygging av settefiskanlegget pågikk over to vintrer, og endelig ferdigbefaring ble 
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foretatt i desember 1978. Kostnadene for anlegget var ca. 3,4 mill. kr, med tillegg av vann- og 
avløpsledninger for 2 mill. kr og strømkabel for 0,25 mill. kr. 

På det tidspunktet anlegget var ferdig, kom de første resultater fra pågående fiskeribiologiske 
undersøkelser i Skjoma, som startet opp i 1976. Statkraft hadde tidligere overfor DVF muntlig 
påpekt at pålegget om utsetting av smolt trolig var alt for høyt, og ville få verifisert dette 
gjennom et bedre faglig grunnlag for å kunne vurdere smoltproduksjonen i vassdraget. 
Undersøkelsene hadde som hensikt å registrere om det skjedde naturlig rekruttering etter 
reguleringen og å fastslå de kvalitative og kvantitative endringer i ungfiskbestanden som følge 
av redusert vannføring og etablering av terskler. Disse ble hovedsaklig finansiert av Statkraft 
gjennom pålegg og NVE-Vassdragsdirektoratet ved en samkjøring med "Terskelprosjektet", og er 
omtalt nærmere i et annet innlegg på seminaret. Undersøkelsene avsluttet i 1980 med den 
konklusjon at oppvekstmulighetene for ungfisk av laks og sjøørret sannsynligvis bare var blitt 
redusert i begrenset omfang, idet økt tetthet og vekst hos fisken hadde kompensert for reduk
sjonen i permanent vanndekket areal. 

I 1980 ble det inngått en muntlig avtale med DVF om utsetting av 6 000 smolt inntil videre. 
Hensikten var at man på et senere tidspunkt skulle komme tilbake med nye undersøkelser for å 
se om ungfiskbestanden hadde stabilisert seg, og da ville hele utsettingspålegget bli tatt opp til 
ny vurdering. Totalt ble det i perioden 1976-85 satt ut i alt 60000 lakse- og 6 000 sjø
ørretsmolt i Skjoma. I tillegg ble det i terskelbassengene satt ut 65 000 1- og 2-årig settefisk 
av laks, samt 12000 1- og 2-årig settefisk av sjøørret. Dessuten ble det i regulerings
magasinene satt ut 22 000 1-somrig og 31 500 2-somrig ørret. Resten av produksjonen ved 
anlegget ble solgt til andre regulanter, fiskeforeninger, grunneierlag og matfiskoppdrettere. 

Statkraft ble i 1983 pålagt å bekoste fiskeribiologiske etterundersøkelser i regulerings
magasinene. Undersøkelsene ble utført av Fylkesmannen i Nordland og skulle danne grunnlag for 
eventuelle tiltak i vannene. Bortsett fra Langvatn bestod de øvrige vannene (Gauteslivatn, 
Kjørisvatn, Kobbvatn og Iptovatn) av småvokst røye av meget dårlig kvalitet. Bestands
forholdene hadde forverret seg betraktelig etter reguleringen. Kun Iptovatn hadde tidligere 
bestand av ørret i tillegg til røye, men gyteplassene synes å ha blitt neddemt etter reguleringen. 
Det er til nå ikke fremmet forslag om tiltak i vannene. I Gauteslivatn har forøvrig Universitetet 
i Tromsø v/Anders Klemetsen i mange år undersøkt røyebestandene (en dvergform og en 
normalform). 

Da det viste seg at produksjonskapasiteten på anlegget på Forsheim var altfor stor sett i forhold 
til et eventuelt forventet utsettingspålegg av smolt i Skjoma, ble det fra Statkraft i årene 1984 
og 1985 vurdert andre måter å kompensere rekrutteringssvikt i vassdraget på (yngel-
utsetting og/eller fisketrapp i Lillefallet, eventuelt dekke settefisk fra et nytt sentralanlegg i 
regionen), samt avhending av anlegget. Dog ville det bli vanskelig å selge anlegget p.g.a. 
beliggenheten og visse komplikasjoner knyttet til avtalene om leie av tomt på Forsheim og 
vannkilde i Klubbvikelva. 

I 1984/85 ble det gjennomført nye fiskeribiologiske undersøkelser i Skjoma, og disse 
konkluderte med at det ikke var noe tegn på sviktende rekruttering i vassdraget. Direktoratet for 
naturforvaltning ( tidligere DVF) trakk den 11.02.86 tilbake pålegget om utsetting av smolt i 
Skjoma inntil videre, idet undersøkelsene hadde bekreftet resultatene fra de første årene etter 
regulering, nemlig at elva er mer produktiv enn før utbyggingen, hvilket sannsynligvis 
kompenserer for redusert produksjonsareal. 

Høsten 1985 kom det dessuten som et nytt moment at Nordland Fylkeskommune ville gjøre 
Forsheim om til ett av fire "mønsteranlegg" innen akvakultur i fylket. Dette ville medføre at 
fylkeskommunen måtte sikre seg disposisjonsrett over anlegget og vannkilden fra Klubbvik-
elva. Statkrafts styre vedtok den 29.04.86 å avhende anlegget samt gi administrasjonen fullmakt 
til å forhandle med aktuelle kjøpere. Gjennom forhandlinger melom Statkraft, Nordland Fylkes
kommune og Narvik kommune ble det enighet om at anlegget skulle overtas av Narvik kommune 
og drives i forståelse med fylkeskommunen. 

Kontrakt mellom Statkraft og Narvik kommune v/Narvik Havnevesen om overdragelse av sette
fiskanlegget Forsheim ble underskrevet 15.01.87. Verdien av anlegget ble satt til kr 350 000 
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med utsettelse med betalingen til 31.12.89, foruten at det ble beregnet 13 % rente fra 
kontraktens dato til betalingen ville skje. Fisk, innbo og løsøre ble overdratt til en pris av kr 
150 000 + mva. I kontrakten fremgikk det at dersom Statkraft i framtiden skulle få pålegg om 
utsetting av fisk i Skjoma, påtar eieren av settefiskanlegget Forsheim å produsere denne fisken 
til markedspris så lenge anlegget består. Riksrevisjonen kom inn i bildet angående fastsettelse 
av salgssummen, og den lave verdien ble forklart med anleggets beliggenhet, mangel på ordnede 
tomte- og vannrettigheter for ny eier, foruten at kommunen på et tidlig forhandlingsstadium 
kun var interessert i en vederlagsfri overføring av anlegget. 

Med utgangspunkt i hensikten med NVE-Vassdragsdirektoratets etterundersøkelsesprogram HAR 
KONSEKVENSANALYSENE ANGÅENDE REPRODUKSJON AV LAKS OG SJØØRRET I SKJOMA IKKE 
HOLDT MÅL. Årsaken til det er mangelfulle data om naturlig reproduksjon og reguleringens 
effekt på ungfiskbestanden i vassdraget før pålegg om utsetting av smolt ble gitt. 

Skjoma er typisk for flere av regulerte lakseførende vassdrag hvor det ikke er fastsatt minste
vannføring, nemlig at oppgang av gytefisk i fisketida er meget usikker og ofte knyttet til 
perioder med mye nedbør. Som følge av dette varierer avkastningen i elva mye fra år til år, og 
det vil være av generell interesse å få bedre fangstdata for å se på sammenhengen mellom 
oppgang av fisk og vannføring. 

Som følge av at fisket i Skjoma er blitt betraktet som totalskadet, utbetales det i forbindelse med 
skjønn årlig kr 440000,- på den lakseførende strekningen. For reguleringsmagasinene er det 
snakk om små beløp. Kapitalisert verdi til nå (1989) for skjønnsutbetalingene er på om lag 5 
millioner kroner. 

Ved eventuelle framtidige kompensasjonstiltak i Skjoma er Statkraft interessert i å utnytte de 
naturlige forholdene gjennom biotopforbedrende tiltak i vassdraget fremfor å sette ut anleggs
produsert smolt. Det er av generell forvaltningsmessig interesse å følge opp tersklenes 
langsiktige virkning på næringsdyr og ungfiskbestand i et lakse- og sjøørretførende vassdrag 
som Skjoma, hvor det finnes data om ungfiskproduksjonen før bygging av terskler ble iverksatt. 
Dette vil også kunne danne et bedre faglig grunnlag for å vurdere bygging av terskler i andre 
vassdrag med anadrome fiskearter. 
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GEOMORFOLOGISKE OG LØSMASSEGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I SKJOMEN. 

RAGNAR DAHL 

Innledning. 

Mine undersøkelser av geomorfologiske og løsmassegeologiske for

hold i Skjomenområdet startet allerede i midten av 1950-tallet, 

dvs. lenge før utbyggingsplaner var presentert. De preliminære 

resultatene inngikk som del aven maskinskrevet avhandling i 

1962 for fil.lieentiatgraden ved Naturgeografiska Institutionen 

i Uppsala, Sverige. Fra 1962 til 1966 fortsatte arbeidet med 

henblikk på fil. dr.grad. For typer og former av løsmasser 

inklusive Elvegårds-deltaet, som eventuelt kunne bli berørt av 

utbyggingen ble det via Kontaktutvalget for Vassdrags

reguleringer bevilget noe økonomisk støtte. Det gjaldt da i 

første rekke reiseutgifter for studenter som under min vei

ledning utførte feltarbeider for eksamensoppgaver. Hoveddelen 

av resultatene inngår i følgende pUblikasjoner: 

l. R. Dahl: Senglaeiala ackumulasjonsformer oeh glaeiasjons

forhållanden i Narvik - Skjomen-området, Norge. N. Geogr. T. 

1967-3. 

2. R. Dahl: Glaeial Aeeumulations, Drainage and lee Reeession in 

the Narvik - Skjomen Distriet, Norway. N. Geogr. T. 1968-2. 

3. R. Dahl: Noen geologiske forhold og former i Skjomen. 75 år 

i Turismens tjeneste. Narvik og Omegn Turistforening. 1977. 

4. B. Calles: Elvegårdselv oeh dess delta. En studie av fluvial 

transport oeh topografiska forandringar. Uppsala Universi

tet, Naturgeografiska Institutionen, Rapport 45, 1977. 
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5. R. Dahl: Vurdering av Skjomen-reguleringens innvirknng på 

elvens transport av sand og grus til deltaet ved Elvegård. 

Rapport til skjønnsretten, des. 1977. 

(Ved forespørsel kan særtrykk av publ. nr. l og 2 fås). 

Skjomdalen. 

På basis av omfattende nivelleringer ble det tegnet et kart og 

lengdeprofil over dalen (Pl. Il og Pl. III i publ. nr. 2). 

Gravinger, materialstudier og analyser ga grunnlag for tolkning 

av løsmassene. Det ble konstatert tre isfrontavsetninger. 

l. ~~~~~~~~~~~~~ (89 m.o.h.) ved Elvegård er dominert av morene

materiale. 

2. Haugbakkan - Raavi (fig. l) i dalens mellomste parti er 
--------------~---
rester etter en sperrende isfrontavsetning bygd opp til MG 

eller på Raavisiden noe over den. Strukturer og material

fordelinger viste at det har vært oscillasjoner hos isfronten 

i tiden for avsetningens dannelse. Enkelte partier er domi

nert av breelvsgrus, men i andre er det mest letterodert 

sand og grov silt. Før reguleringen var det årlig flom

betinget erosjon på oppstrømssiden av de såkalte Lemman (fig. 

2 og 3) ved den sørvestre delen av Haugbakkan og i den høye 

skrenten ved elvens yttersving på Raavisiden. Storparten av 

det materiale som ble transportert ned til deltaet ved 

Elvegård (i gjennomsnitt ca. 7000 m3 /år) stammet sann

synligvis fra disse erosjonsstedene. 

3. Fjellbuavsetningen. 
-------------------

Ved Fjellbu ligger en stor terrasseflate, som i en blokkrik sone 

når opp til ca. 108 m.o.h. På nordsiden finnes terrasser med en 

overflate på noe lavere nivå. 

Fjellbuavsetningen ble tolket som et isranddelta med to is

fremstøt over breelvsmateriale i den blokkrike sonen. Studier 

av den ferske erosjonsskjæringen ved Nordelven i oktober 1959 

bekreftet riktigheten av denne tolkningen og viste dessuten at 

grensen mellom midt lagene og topplagene i avsetningen lå langt 
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lavere enn antatt (fig. 4 og 5). Med andre ord er flere meter 

av avsetningens øvre del avsatt over vann og har derfor horison

tal lagdeling (sandurpålagring). 

Med unntak av oktober 1959 var erosjonen i Fjellbuavsetningen 

liten og den ga i vår tid forholdsvis lite materiale for videre 

transport. 

Mellom de tre israndavsetningene finnes som vanlig i slike 

fjorddaler erosjonsterrasser og lengst ut rester etter 

suksessivt lavere deltaavsetninger. Den såkalte ~~~qe~~~~~ 

(fig. 6) vis-a-vis skolen på Elvegård er et godt eksempel på en 

slik avsetning 

høyere enn nå. 

alderen 6100 ± 

fra den tid da fjordens overflate lå ca. 32 m 
14. ld . k C -daterlng aven o erstamme l masseta et ga 

110 år før nåtid. Ved bunnen av massetaket går 

fin sand over i silt som stiger opp mot overflata i nordlig ret

ning, der små bekker har skåret ut dype raviner. En av disse 

ble brukt til deponering av søppel under anleggstiden. Sige

vannet trengte ikke ned i grunnen, men rant med den lille bekken 

ut mot Skjoma. 

~~~~~~~~~~ ca. 1,5 km nedenfor Berghøla er en av de mest frem

tredende erosjonsterrassene i dalen. Overflaten ligger ca. 23 

m.o.h. Nærmest under den er der elvegrus og sand av noen få 

meters mektighet over silt med svak helning utover i dalens 

retning. Under anleggstiden ble septikk deponert på Kams

bakken. I brattskråningen mot elven er det letterodert silt 

over fast og mer motstandsdyktig leire (fig. 7). Ved flom var 

det ofte erosjon her i silten. Fiskeplassen kalles Leirbakk

høla. I yttersvingen nedstrøms høla var det enkelte år en del 

elvegraving og man la derfor en forbygning der. Det samme 

gjelder partiet nedstrøms bekken fra ravinen ved Sandbakken og 

enkelte strekninger oppover i dalen. 

Skjomas aktive delta. 

Elvegårdselvens (Skjomas) aktive delta er sterkt tidevanns

påvirket. Fjordvannet når ved flo sjø til og med forbi brua ved 

veien mot Sør-Skjomen. Ved stor fjære tørrlegges nesten hele 

deltaflaten ut mot marebakken. Området var utmerket for studium 
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av samspillet mellom fluviale og lithorale prosesser. Ved 

århundreskiftet og frem til ca. 1930 rant elven på deltaet mot 

nord langs skrenten opp mot den gamle, ca. 10 m høyere delta

flaten der posthus og butikk nå ligger. Under litt grovere 

elvemateriale nærmeste meterne under overflaten er det også her 

letterodert sand og silt. Elvens posisjon sammen med sterk 

bølgepåvirkning førte til kraftig erosjon i skrenten og tilbake

flytting av den. I tidlig fase skal et hus ha rast ut. 

Utviklingen ble prøvd stoppet ved trepeler, som nu kan sees noen 

meter utenfor skråningsfoten, samt planting av skog. Forholdene 

bedret seg etter at elven tok nytt hovedløp til ca. midten av 

deltaet. Dette hadde den stort sett frem til 9. oktober 1959 da 

deltaets morfologi ble kraftig forandret og hovedløpet flyttet 

til den nåværende beliggenheten. så lenge elven førte mye 

materiale bygdes det opp strandvoller på flere steder ute på 

deltaet (fig. 8). Dette resulterte i en minsking av bølgenes 

energi før de nådde foten av den omtalte skrenten. 

Etter reguleringen virker vollene å ha blitt utflatet og flere 

ser ut til å være borte. Dette kan være årsaken til nye bølge

angrep i foten av skrenten der det nå er lagt en forbygning. 

Hensikten med Calles undersøkelser av deltaet var bl.a. å få et 

detaljert bilde av morfologien før reguleringen. 

Min plan var at dette skulle følges opp med en lignende under

søkning noen år etter reguleringens start for å få frem mor

fologiske forandringer. Dette har dessverre ennu ikke blitt 

gjort, men jeg finner det så vitenskapelig interessant og av 

generell betydning at en slik undersøkelse bør prioriteres høyt. 

Før anleggstiden var den svakt hellende sandstranden langs 

deltaets indre, nordøstre del et ypperlig promenadeområde og 

flott badestrand ved flo sjø. på grunn av utslipp av dårlig 

rensket kloakkvann ved den såkalte Mølnelven er denne idyllen 

blitt helt ødelagt ved kraftig algevekst og illeluktende vann. 
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Storflommen 9. okt. 1959. 

Virkningen av den store flommen har til dels vært nevnt 

allerede. Ved den lange erosjonsskrenten i Fjellbuavsetningen 

langs Nordelven ble også mye skog revet løs. Den stokket seg 

ved brua nedenfor og resulterte i ca. 2,5 m høyere vannstand 

ovenfor i forhold til nedenfor den. Dermed røk brua og ga en 

stygg flombølge nedover dalen. Ved Tangen ca. 700 m nedstrøms 

brua ble mye dyrkningsmark gravd bort og ved f.eks. Gamnes la 

det seg siltmasser av inntil l m mektighet over gressarealer. 

I brattskråningen vis-a-vis Tangen er det nederst letterodert 

silt og elven grov her så hardt at veien på terrassen innenfor 

forsvant. 

Også lenger opp i Nordelven var det en del elvegraving der det 

overhodet fantes løsmasseavsetninger, f.eks. noe innenfor 

Stasjonshøyden. En stor del av grusavlagringen der ble senere 

brukt til massetak for veibyggingen. 

Steinelven som kommer fra en bre hadde så kraftig vassføring at 

grovt materiale ble spylt tvers over hovedelven. 

Undersøkelser i forbindelse med anlegget. 

Et av problemene for anlegget var mangelen på løsmasser i 

fjellet. 

Fjellbuavsetningen utgjorde imidlertid en kilde av veimateriale 

med god kvalitet. Transporten opp til f.eks. Iptoområdet ble 

dog kostbar. En del ryggformer av breelvsmateriale ble tatt 

underveis etter at de var undersøkte og dokumenterte. Deretter 

la man ut steinblokker slik at de utgravde delene av terrenget 

skulle bli lik de øvrige. 

Kjørisdalen skiller seg fra resten av området ved forholdsvis 

mye løsmasser. Etter en del overveielser ble det fra min side 

foreslått å legge veien opp gjennom dalen istedenfor langs 

Kobbvatnet. I øvre Kjørisdalen åpnet man massetak for bl.a. 

damfiltermateriale. 
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Damkjernemateriale ble tatt fra drumlinformer nær damstedet ved 

~~~~~~~~~~~ I den forbindelse utførte Hugo Mineli 

under min veiledning dokumenterende kartlegging og detalj

undersøkelser av materialet og lengdeakseorientering hos steiner 

i ryggene. 

I forbindelse med gjennomslaget og den hurtige senkningen av 

vatnet ble det gjort observasjoner avelvegraving (fig. 10) og 

utglidninger i vatnet samt av tilslammingen av elvevannet. 

Trass i at utglidningene må sies å ha vært moderate i forhold 

til hva som er vanlig ved slike inngrep, ble elven sterkt 

slamførende og farget vannet grått langt ut i fjorden de første 

ukene etter senkningen. 

AVlagringene ved svensk-norsk grense i sydenden av ~j~~E~~~~!g~! 

er interessante med bl.a. tanke på den diskusjon som har vært 

ført vedrørende eventuell bresjøtapping. 

Også her ble det utført dokumenterende undersøkelser. Masse

taket på den norske delen kom ikke til å ødelegge så mye av 

avsetningenes vitenskapelige verdi. Størstedelen og den mest 

interessante ligger i sverige. 

Kanaliseringen av elven fra Middagsvatnet til magasinet i 

Kjaardavatnet har redusert den tidligere forekomsten av til dels 

stor fisk i Kjaardaelven. Det samme gjelder kanaliseringen av 

elven fra Rundtindvatnet til Ipto, hvorved tilløpet til 

Lapphaugvatnet har blitt så sterkt redusert at det holder på å 

vokse igjen. Her var det tidligere mUlig å få fin fjellørret 

opp mot et par kilos størrelse. 

Alt i alt kan de geomorfologiske/løsmassegeologiske konse

kvensene av Skjomen-anleggene sies å ha vært mer moderate enn 

fryktet. Med unntak av de bortgravde, glasialgeologiske formene 

er det forandringen i Skjomas vassføring som merkes mest. De 

store flomtoppene vil bli sjeldne og årlige angrep ved de gamle 

erosjonsstedene har opphørt. 

Kildene til det materiale som sies å ha vært observert i tran

sport langs bunnen også de senere år er sannsynligvis side-
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elver/bekker, f.eks. Losielven, og fortsatt overflatespyling ved 

kraftig regn i de erosjonsskrenter som ennå ikke har blitt helt 

dekket av beskyttende vegetasjon. 
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Fig. 3 

Fig. 1 

Randdeltaets 
iskontakt
skråning ved 
Haugbakkan i 
Skjomdalen. 

Fig. 2 

Lemman ved 
Haugbakkan sett 
fra Raaviplatået. 

Erosjonsområde 
i finsandlsilt ved 
oppstrømssiden av 
Lemman. 
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Fig. 4 

Del av den lange, ferske erosjonsskrenten i Fjellbuavsetningen, 9. oktober 1959. Et brefremstøt 
over deltalagring og et senere over sandurpålagring. 

Fig. 5 

Mer distal del av den ferske erosjonsskrenten i Fjellbuavsetningen. Mektig sandurpålagring over 
delta. Skrentkanten rykket et flertall meter tilbake 9. oktober 1959. 
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Fig. 6 

Sandbakken ved Elvegård. Overgang til silt i bunnen av massetaket. 

Fig. 7 

Kraftig erosjon i silt/finsand ved Leirbakken i oktober 1959. Hard leire ved bunnen var mer 
motstandsdyktig. 
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Fig. 8 

Skjomdalen med deltaet ved Elvegår i perioden med hovedutløpet på midten. Legg merke til 
strandvollene og skrenten i nordøstre del. 

Fig. 10 

Hurtig bekkeerosjon og mindre utrasninger i delta ved Baatsvatnets nordøstre vik 
under nedtappingen av vannet. Lag rike på organisk materiale sees nede ved bekken 
til høyre på bildet. 
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ETTERUNDERSØKELSER AV ELVEGARDSDELTAET, SKJOMEN 

GEOFAGLIG ARBEID UTFØRT I 1989 

GEOFFREY D. CORNER 

Denne rapporten gir en foreløbig redegjørelse for arbeidet 

utfØrt i 1989 i forbindelse med geofaglig etterundersØkelser 

av Elvegårdsdeltaet. De innsamlede dataene er under 

bearbeiding. og den endelige rapporten forventes ferdig mot 

slutten av året. 

Arbeidet utført i 1989 bygger pa orienterende undersØkelser 

foretatt i 198~. Målsetningen i 1989 var å få en mer håndfast 

dokumentasjon over endringene som har skjedd på deltaet siden 

elvereguleringen, samt vurdere hvorvidt eventuelle endringer 

skyldes menneskelig inngrep eller naturlige prosesser. 

Innsamling av kart- og flybildedokumentasjon 

Det er lagt vekt på å samle opplysninger om alt kart- og 

flyfotomateriale som kan gi en dokumentasjon over deltaets 

tilstand og forandring over tid, både fØr og etter regulering. 

Følgende mater- ~le er skaffet til veie: 

-Kart i M 1:20 ! over deltaflaten. 1957 (privat utgitt). 

-Kart i M 1:65. ~ over del~aflaten. 1973, 10 cm ekvidistanser 

(Calles 1977). 

-Tekniske kart i M 1:1000 over Elvegårds-området, 1980 (Narvik 

kommune). 

-Økonomiske 

området, 1976 

k ~t i M 1:5000 og 

3konomisk kartverk). 

1:10 000 over Elvegårds-



96 

-Flybilder fra ~rene 1960, 1965, 1967, 1975. 1978 og 1980 

(Serie 2180. 1687. 1708. 1983. 3040. 3061. 3042. 4977. 5860 og 

6287). i diverse m~lestokk fra 1:6000 til 1:40000. 

Feltarbeid 1989 

Feltarbeid ble utfØrt av undertegnede i to perioder: 20 - 24 

juli og 17 - 21 august, henholdsvis uten og med feltassistent 

(cand. mag. Kristin Munch-Ellingsen). 

utfØrt: 

FØlgende arbeid ble 

1) Lokalisering og merking av kommunale polygon-/signalpunkter 

som forberedelse for flyfotograferingen 1989 og eventuell 

konstruksjon av et fotogrammetrisk kart over deltaet. 

2) Lokalisering av eksisterende fastpunkter som ble benyttet i 

forbindelse med kartleggingen av deltaet i 1970 og 1973 

(Calies 1977). 

3) Oppm~ling av strandomr~det innerst p~ deltaflaten for ~ 

undersØke omfanget av eventuelle endringer/erosjon siden 1973. 

4 ) Nivellering av utvalgte profiler over deltaet for 

sammenligning med arbeidet fra 1973 (Calies 1977). 

5) Ekkoloddprofilering over deltaflaten og deltaskr~ningen for 

f~ en oversikt over deltaets morfologi. samt for 

sammenligning med 1973 arbeidet. 

6) Generelle morfologiske og sedimentologiske observasjoner p~ 

deltaflaten. 

7) Studier av eldre. hevede, analoge deltasedimenter i 

grustaket ved Storbakken. 

Flyfotografering 1989 

De mest moderne flybilder over deltaet ble tatt i 1980. Ny 

flyfotografering ble derfor bestillt hos Fjellanger-WiderØe i 
1989. Dette var svært Ønskelig bade av hensyn til a ha et godt 

kartleggingsgrunnlag og for a kunne konstatere eventuelle 

endringer p~ deltaet mellom 1980 og 1989. En m~lestokk p~ 
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1:4000 ble valgt for å muliggJør detaljobservasjoner og danne 

grunnlaget for en eventuell senere konstruksJon av et 

fotogrammetrisk kart med 10 centimeters ekvidistanser. 

Tidspunktet for fotograferingen ble valgt ut fra ønsket om 

lavest mulig vannstand i fotograferingsøyeblikk. I 1989 var 

det bare 8 dager i sommerhalvåret med den rette kombinasjon av 

lav lavvann og høy solvinkel. 

Flybildene (serie 9838) ble tatt 4. august 1989. I tillegg til 

hovedserien i malestokk 1:4000 (19 bilder) ble det ogsa tatt 

et oversiktsbilde i malestokk 1:12000. 

ForelØbige resultater 1989 

Flybildestudier av deltaet for de siste 30 ar viser at den 

vesentligste endringen som har skjedd pa deltaflaten er en 

forflytning av dreneringskanaler mot en etterhvert mer vestlig 

posisjon. Deltafronten (ved marbakken) og hovedkanallØpet har 

forandret seg i detalJ fra ar til ar. Ellers har 

formelementene pa deltaflaten vært ganske stabile. De nevnte 

forandringene har foregatt bade fØr og etter elveregulering og 

kan. for en stor del, ha naturlige arsaker. En nærmere analyse 

av dette er under arbeid. 

Videre er det pavist ved feltundersØkelser at det, i løpet av 

de siste arene, har foregatt erosjon i strandomradet innerst 

pa den Østlige delen av deltaflaten. Det er forelØbig usikkert 

hvorvidt denne erosjonen skyldes elveregulering og påfØlgende 

minsket sedimenttilfØrsel. En mulig forklaring er, imidlertid, 

at stranderosjonen er en naturlig 

dreneringskanalenes forflytning mot 

vurdering. 

vest. 

konsekvens av 

Dette er under 
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Videre undersØkelser 

Det forventes at arbeidet utfØrt i 

svar p~ spØrsm~lene nevnt ovenfor, 

ytterligere undersØkelser vil være 

behandlet i den endelige rapporten 

foreligge ved slutten av året. 

1989 vil gi et forelØbig 

samt peke på områder der 

Ønskelig. Dette vil bli 

for 1989 som forventes ~ 

p~ det nåværende tidspunkt er det klart at det vil være svært 

Ønskelig å ha en bedre og mer nØyaktig dokumentasjon over 

deltaets forandring over tid, samt over de generelle 

geologiske forhold som har hatt betydning for deltaets 

utvikling. Viktige oppgaver vil være: 

- Fotogrammetrisk konstruksjon av et morfologisk kart. 

- Digitalisering og sammenligning av flybilder og kart. 

- Supplerende feltundersØkelser. 
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ETTERUNDERSØKELSER I SKJOMEN 

RYDDING AV ELVEKANTVEGETASJON I FLOMLØP 

ARNE H. ERLANDSEN 

I elveløp hvor reguleringer reduserer den naturlige 
vannføringen, kan det etter hvert vokse opp busker og trær 
i de tørrlagte delene av elveleiet. Omfanget av gjengroin
gen vil være avhengig av flere faktorer, men som regel vil 
hyppigheten av flommer være avgjørende. 

Dersom flommer forekommer sjelden, vil vegetasjon fra 
skogkanten vokse inn i de tørrlagte områdene og snevre inn 
flomløpet. Elveløpet får derved redusert flomavlednings
kapasitet som kan føre til oppstuving og oversvømmelser 
selv om vannføringen ikke er øket i forhold til naturlige 
flommer. 

For å unngå skadeflommer, må regulanten hindre at vegeta
sjonen blir altfor stor. Dette må gjøres ved rydding. 

I et samarbeidsprosjekt mellom statens Plantevern, NVE
Vassdragsdirektoratet og Vassdragsregulantenes forening 
(VR), er det nedsatt en prosjektgruppe for å utrede ulike 
metoder for rydding av vegetasjonen i flomløpene. 

I skogbruket er det mange ulike metoder i bruk for rydding 
av uønsket vegetasjon. Langs elveløp er det spesielle 
forhold som gjør at en ikke kan overføre erfaringene fra 
skogbruket direkte. Bladsprøyting med kjemiske midler langs 
vassdrag vil ikke bli godkjent av forurensningsmyndig
hetene, og maskinell rydding anses som li te aktuelt da 
flere lokaliteter vil være vanskelig tilgjengelig for 
maskiner. 

En har i prosjektgruppen valgt å konsentrere seg om manuell 
rydding ved hjelp av ryddesag påmontert sprøyteaggregat for 
kjemisk behandling av stubbenes snittflate. 

Stubbebehandling har vist seg nødvendig for å hindre 
rotskudd eller oppslag av nye skudd fra stubben av de felte 
trærne. Fra ubehandlete stubber kommer det som regel 3-6 
nye skudd som fører til at vegetasjonen etter noen år blir 
langt tettere enn før rydding. Gjentatt rydding blir derfor 
langt mer omfattende enn ved første gangs rydding. Forøvrig 
vises til brosjyren "Behandling av gjengrodde vassdrag" som 
kan fås ved henvendelse til Vassdragsregulantenes forening, 
tlf. 02-78 00 65 eller NVE-Vassdragsdirektoratet, tlf. 02-
95 93 31. 
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Langs Skjoma, som har vært regulert i 15-20 år, kan en i 
dag flere steder se klare tegn på at vegetasjonen etablerer 
seg på tidligere flomutsatte områder. Regulanten, stat
kraft, har derfor igangsatt ryddetiltak flere steder. 

For å teste effekten av stubbebehandling, har prosjekt
gruppen valgt ut flere prøveområder hvorav ett ligger ved 
Skjoma. Det består av 3-4 meter høy tettvokst gråor med 
innslag av vier i busksjiktet. 

Et prøvefelt i den utvalgte, homogene gråorbestanden ble 
ryddet ved hjelp av ryddesag medio oktober 1987. Stubbene 
på den ene prøveflaten ble penslet med normaldose (ca. 4%) 
glyfosat, mens det på den andre prøveflaten ble brukt halv 
dose. på en tredje kontrollflate ble stubbene ikke behand
let. 

Prøvefeltet ble befart ett og to år etter rydding. Ved 
befaringen fant en at på de to stubbebehandlete prøve
flatene var gråorstubbene uten nye skudd, mens det på den 
ubehandlete flaten var oppslag av 3-5 nye skudd fra hver 
stubbe. Etter to år var flere av disse skuddene mer enn 1,5 
meter høye. 

Inne i gråorbestanden var det en del undertrykt vier. på 
grunn av den beskjedne størrelsen ble disse ikke kuttet 
under ryddingen. Etter at oretrærne var felt, fikk vieren 
bedre vekstbetingelser, og etter to år var de stubbebehand
lete flatene dominert av knehøy vier og gress. 

Etableringen av vegetasjonen i gamle flomløp vil gå 
gradvis. I de første årene vil pionervegetasjonen ikke 
gjøre mye av seg, og behovet for rydding vil ikke være 
påfallende. Etter som årene går vil vegetasjonen stadig 
vokse, og dersom ikke store flommer rensker opp, vil deler 
av vegetasjonen etterhvert vokse opp til trær. 

Det er i denne fasen at vegetasjonen blir problematisk. Den 
har nå blitt så stor at den i seg selv vil endre det 
hydrauliske bilde i elva. Den vil dessuten fungere som 
hinder for drivende trær, kvister etc., og det kan bygge 
seg opp dammer som vil føre til kraftig oppstuving av 
vannet. Dersom presset på "dammen" blir stort nok, vil 
trærne rives opp og nye og større dammer kan bygges opp. 
De negative konsekvensene av dette kan i gitte situasjoner 
bli store. 

Rent estetisk kan en vegetasjonsetablering være gunstig ved 
at tørrlagte områder blir mindre iøyenfallende. Vegetasjo
nen vil også være fordelaktig for dyrelivet, særlig for 
fugler som er knyttet til elvekanten. En god del av denne 
vegetasjonen vil også være attraktiv som beite for bl.a. 
elg. For fisk vil elvekantvegetasjonen være gunstig både 
i form av skygge (skjul) og som matkilde for fiskens 
næringsdyr (løvfall). 

så lenge det påhviler regulanten et ansvar for å holde 
flomløpet åpent, bør regulanten rydde vegetasjonen i den 
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delen av elva som var et normalt elveløp før reguleringen. 
Dersom det er ønsker om å beholde deler av vegetasjonen for 
ulike formål i dette elveløpet, må dette i så fall avtales 
med rette myndighet og alle ansvar forhold avklares. 
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SLUTTDISKUSJONEN 

PER EINAR FAUGU 

SLUTTDISKUSJONEN 

Nedenfor gjengis momenter fra diskusjonen. 

Det var ofte isgang i elva før utbyggingen, men disse 
problemene har avtatt etter utbyggingen. 

Det er fortsatt behov for forbygninger i vassdraget og en 
konkret sak er under behandling. 

I følge grunneierne har tersklene hatt liten effekt på 
tørkeskadene. Det er beklagelig at grunnvannsundersøkelsene 
ikke er fulgt opp for å verifisere hva som egentlig har skjedd. 
Den lave vannstanden i elva forårsaker en rekke problemer som 
f.eks. gjerdeeffekt og fiske blir ødelagt. Ødelagt fiske gir 
ikke grunnlag for bygderturisme. Forurensningsproblemer har 
kommet tidvis. Også problemer med drikkevannsforsyningen. 
Skogsdød og antagelig saltvann i grunnvannet nær elveutløpet. 
Stor gjengroing i elveløpet skaper flomfare. Slipping av 
vann er fundamentalt for videreutvikling i dalen, nå dør den 
hen. 

Skal laksen opp, er vannslipp eneste utvei sier forskerne. Men 
utbygger hevder at l m3 er verdt 30 øre. Hvis det antas at det 
er nødvendig med 2 m3/s i en uke, blir tapet for Statkraft 
360 000 kr og da må vel fisken bl i vel dyr. 

Kraftlinjeproblematikken ble reist. Området vitnet om liten 
planlegging på dette felt. 

En del diskusjon om forholdet laks/terskler. (Dette vil bli 
undersøkt senere av NINA, antagelig i 1992.) Når det gjelder 
fisk er også tjuvfiske et problem. Oppsynsordning burde 
igangsettes. Bedre fiske med samling av løpene i utløpet, men 
er det bare fiskeinteressene som skal bestemme? Hva med andre 
biotopjusteringer ? 

Flere hevdet at det var nødvendig med koordinering av 
undersøkelsene, slik at tverrfaglige momenter kom frem, 
dessuten bør grunneierne trekkes mere med. Det er for lite 
engasjement fra forskningshold, og for mye egeninteresser inne 
i bildet. 
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Geofaglige prosesser er viktig å få belyst; fortsatt er det 
betydelig erosjon i magasiner, elveløp og nærliggende områder. 
Det ble hevdet at Losielva var problematisk og burde vært 
forbygd. 

Som oftest er det misforhold mellom ønsker og midler. 
Er der noen muligheter for delfinansiering? 
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VEDLEGG NR. 1 REGULERINGSBESTEMMELSER. AV 01.08.1969. 
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UTDRAG FRA MEDDELTE VASSDRAGSKONSESJONER 1969, s. 61-66 

19. Skjomcllvassdragcllc m. v. 
(Fastsettelse av reguleringsbestemmelser for 
statsreguler-ing av Skjomenvassdragene m. v.) 

Kgl. res. av 1. august 19G9. 
Stortinget har i møte 17. juni 1969 fattet 

følgende vedtak: 

«Stortinget samtykker i statsregulering av 
S_kjomenvassdragene i Nordland fylke m. v. og 
i fastsettelse av reguleringsbestemmelser for 
reguleringen i samsvar med Industrideparte
mentets tilråding av 28. mars 1969 og med de 
endringer som framgår av innstillingen.» 

Man viser til Innst. S. nr. 297 og St. prp. 
nr. 147 for 1968-69. Vedtaket er i samsvar 
med innstillingen, som bygger på proposisjo
nen, med den endring at konsesjonsavgiftene 
til kommuner er forhøyet fra kr. 3 til kr. 4 
pr. nat.-hk og at næringsfondet el' forhøyet 
fra kr. 500 000 til kr. 750 000. 

Ved lov av 19. juni 1969 er det foretatt 
endringer bl. a. i vassdragsreguleringsloven, 
som har betydning for reguleringsbestemmel
sene i nærværende sak, jfr. § 1 i lovens over
gangsbestemmelser. 

De reguleringsbestemmelser som er lagt til 
grunn for Stortingets vedtak, må derfor juste
res på enkelte punkter. 

Reguleringsbestemmelsene blir etter dette 
sålydende: 

«1. 
Reguleringsbestemmelsene gjelder i ube

grenset tid, men kan tas opp til alminnelig 
revisjon etter 50 år. 

2. 
For den økning av vannkraften som inn

vinnes ved reguleringene og overføringene 
erlegges følgende årlige avgifter: 

Til statens konsesjonsavgiftsfond kr. 1,50 
pr. nat.hk. 

Til konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, 
herreds- og bykommunei- som Kongen bestem
mer kr. 4 pr. nat.hk. 

Etter 20 år kan fastsettelsen av avgiften tas 
opp til ny prøvelse. 

Økningen av vannkraften beregnes på 
grunnlag av den økning av lavvannføringen, 
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som reguleringene og overføringene antas å 
ville medføre utover den vassføring som har 
kunnet påregnes år om annet i 350 dager av 
året. Ved beregningen av denne økning for
utsettes det at magasinene utnyttes på en 
sådan måte at vannføringen i lavvannperi
oden blir så jevn som mulig. Hva der i hvert 
enkelt tilfelle skal anses som den ved regule
ringene og overføringene inn vunne økning av 
vannkraften, avgjøres med bindende virkning 
av departementet . 

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede 
avgifter inntrer etter hvert som den ved regu
leringene og overføringene inn vunne vannkraft 
tas i bruk. Avgiftene har samme pantesik
kerhet som skatter på fast eiendom og kan 
inndrives på samme måte som disse. Etter 
forfall svares 6 pst. rente. 

3. 
Nærmere bestemmelser om betalingen av 

avgifter etter post 2 og kontroll med vann
forbruket samt angående avgivelse av kraft, 
jfr. post 17, skal med bindende virkning for 
hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende 
departement. 

4. 
Skjomenverkene er forpliktet til, når ved

kommende departement forlanger det, på den 
måte og på de vilkår som departementet be
stemmer, i anleggstiden helt eller delvis å 
dekke utgiftene ved å skaffe arbeiderne og 
funksjonærene ved anleggene og disses fami
lier den nødvendige legehjelp ved fastboende 
lege og å holde eller helt eller delvis dekke 
utgiftene til for øyemedet tjenlig sykehus 
eller sykestue med isolasjonslokale og tids
messig utstyr. 

Det kan også pålegges anleggenes eier etter 
vedkommende departements nærmere bestem
melse, helt eller delvis å bære utgiftene til ved
kommende kommuners alminnelige forebyg
gende helsetjeneste og alminnelige sosiale til
tak. 

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene 
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, 
kan anleggenes eier etter nærmere bestem
melse av vedkommende departement pålegges 
å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig 
erstatning. 

5. 
Skjomenverkene er i fornøden utstrekning 

forpliktet til på rimelige vilkår og uten bereg
ning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne 
og funksjonærene og disses familier sunt og 
tilstrekkelig husrom etter nærmere bestem
melse av vedkommende departement. 

6. 
Skjomenverkene er forpliktet til ved arbei

dets påbegynnelse å sørge for midlertidig for
samlingslokale til bruk for arbeiderne og den 
øvrige befolkning som er knyttet til anleggene 
eller, hvos departementet måtte anse det mer 
hensiktsmessig, og ikke vesentlig dyrere, å 
delta i oppføring eller nedbetaling av perma
nent forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus. 

Anleggenes eier skal stille inntil kr. 50 000 
til rådighet til almendannende virksomhet 
blant arbeiderne og til geistlig betjening etter 
vedkommende departements nærmere bestem
melse. 

7. 
Før reguleringene tas i bruk, plikter Skjo

menverkene å bygge veg av fylkesvegstandard 
fra nåværende fylkesveg til Skjomdalen og 
fram til bebyggelsen i Sør-Skjomen. 

Videre er Skjomenverkene forpliktet til å 
erstatte utgifter til vedlikehold og istand
settelse av offentlige veger, bruer og kaier, 
hvor disse utgifter blir særlig øket ved an
leggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørs
målet om hvorvidt vilkårene for refusjons
plikten er til stede, samt erstatningens stør
relse, ved skjønn på Skjomenverkenes be
kostning. Veger, bruer og kaier som anlegge
nes eier bygger, skal kunne benyttes av almen
heten, med mindre departementet treffer annen 
bestemmelse. 

Anleggenes eier plikter videre å legge om 
stier, ferdselsveger 0.1. der disse demmes ned. 

De stedlige myndigheter skal tas med på 
råd ved valg av trase for de forskjellige an
leggsveger. 

8. 
Etter nærmere bestemmelse av vedkom

mende departement, plikter Skjomenverkene: 
1. A sette ut yngel og/eller settefisk (her

under også flerårig). Vedkommende depar
tement bestemmer også hvilke fiskearter 
og -stammer som skal benyttes, samt tid 
og sted for utsettingen og fiskens stør
relse og kvalitet. 

2. A bygge og drive klekkeri og/eller sette
fiskanlegg eller delta i bygging og drift a, 
fellesanlegg. 

3. Å sørge for fangst, nødvendig transport og 
oppbevaring av stamfisk ogleller delta i 
bygging og drift av fellesanlegg for opp
drett av stamfisk. 

4. Å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser 
innen området (herunder også langtids
undersøkelser) . 

5. Å anbringe sperregitter foran utløp fra 
kraftstasjoner. 
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6. Å anbringe sperregitter foran tappetun
neler, tappeluker o. l. 

7. Å bekoste ekstraordinært jakt- og fiske
oppsyn i anleggsperioden. 

9. 
De neddemte områder ryddes for trær og 

busker som er over 1,5 m høye eller har over 
8 cm stammediameter målt i 25 cm's høyde. 
Gjenstående stubber skal ikke være over 
25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot 
bakken. Ryddingen skal være fullført senest 
to år etter første neddemming av vedkom
mende areal. 

10. 
Skjomenverkene plikter etter nærmere be

stemmelse av vedkommende departement å 
utføre og vedlikeholde grunndammer (tersk
ler) i de elvestrekninger som berøres av utbyg
gingene, særlig av hensyn til fiske, utseende 
og ferdsel samt foreta opprensking i elvefaret 
og mindre strandjusteringer. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene 
er fastlagt og gjennomføres så snart som 
mulig deretter. Utførelsen undergis offentlig 
tilsyn. De med planlegging og tilsyn for
bundne utgifter utredes av Skjomenverkene. 

11. 
Skjomenverkene plikter å treffe nødven

dige tiltak for å søke å avhjelpe de skader 
og ulemper som reguleringene og overførin
gene fører med seg for bygdefolkets inter
esser. Spørsmålet om hvilke tiltak som skal 
treffes avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn, 
som kan fremmes i forbindelse med skjønnet 
etter vassdragsreguleringslovens § 16 even
tuelt § 19. 

12. 
Skjomenverkene plikter å innbetale til 

Lappefogden i Nordland kr. 10 000 årlig til 
opphjelp av reindriften i de reinbeitedistrik
ter som blir berørt av reguleringene. Midlene 
disponeres av Lappefogden i samsvar med pla
ner som han utarbeider i samråd med formen
nene for hvert av de berørte reinbeitedistrik
ter. Planene skal godkjennes av vedkommende 
departement. 

I den utstrekning vedkommende departe
ment finner det påkrevet, plikter anleggenes 
eier av hensyn til reindriften å bekoste: 
a. Rydding av nye flytteveger. 
b. Bygging av bruer og gjerder. 
c. Flytting, eventuelt oppføring av hytter. 
d. Tiltak for å hindre skade og ulemper for 

reindriften, f. eks. sperreanordninger for å 

hindre rein å komme inn tunnelinnta
kene. 

13. 
Før reguleringene og overføringene tas i 

bruk, plikter Skjomenverkene å innbetale til 
kommunene i distriktet tilsammen kr. 750 000 
som avsettes til et næringsfond. 

Fondets fordeling mellom kommunene 
fastsettes av Industridepartementet. 

For fondet skal utarbeides vedtekter som 
må godkjennes av departementet. 

14. 
Anleggenes eier plikter før arbeidet påbe

gynnes å forelegge vedkommende departe
ment detaljerte planer med fornødne opplys
ninger, beregninger og omkostningsoverslag 
vedkommende regulerings- og overføringsan
leggene, således at arbeidet ikke kan iverkset
tes før planene er approbert av dep~rtemen
tet. Anleggene skal utføres på en solid måte 
og skal til enhver tid holdes i fullt driftsmes
sig stand. Deres utførelse så vel som deres 
senere vedlikehold og drift undergis offent
lig tilsyn. De he!'med forbundne utgifter ut
redes av anleggenes eier. 

15. 
Vannslippingen skal foregå overensstem

mende med et reglement som Kongen på for
hånd utferdiger. Ekspropriasjonsskjønn kan 
ikke påbegynnes for manøvreringsreglementet 
er fastsatt. 

16. 
Skjomenverkene skal etter nærmere bestem

melse av departementet utføre de hydrologiske 
iakttagelser, som i det offentliges interesse 
finnes påkrevd, og stille det inn vunne mate
riale til disposisjon for det offentlige. Regu
leringsgrensene betegnes ved faste og tydelige 
vannstandsmerker, som det offentlige god
kjenner. 

Kopier av alle karter som Skjomenverkene 
lar oppta i anledning av anleggene, skal til
stilles Norges Geografiske Oppmåling med 
opplysning om hvordan målingene er utført. 

17. 
Skjomenverkene er forpliktet til å avgi til 

den eller de kommuner, derunder også fyl
keskommuner som departementet bestemmer, 
etter hvert som utbygging skjer inntil 10 pst. 
av den innvunne øking av kraften (beregnet 
som angitt i post 2). 

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter 
begjæring aven interessert tas opp til ny 
avgjørelse etter 30 år. 

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid 
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ned til 5000 bruksUmer årlig. Kraften avgis i 
r!"!1 r'inn hv"ri den produseres. 

];;kktrisk kraft uttas etter departementets 
hestCI'.lIDelse i kraftstasjonen eller fra fjern
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten 
ledningene tilhører anleggenes eier eller andre. 
F'oriil's'1ker kraftens LIttakeise av ledningene 
ukede utgifter, 1K21('3 diss(:~ av den som uUar 
klanen. 

A\'l,rylclse eller innskrcllkniEg av leverin
~~cn, som ikke skyldes vis major, streik eller 
;"ckuut. mcl. ikl;:e skje uten departementets 
:oamtykkc. 

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved
kommende forsynings- eller samkjøringsom
råde. Dersem det ikke er mulig å påvise noen 
sEk pris, skal kraften leveres til selvkostende. 
HYis den pris som således skal legges til grunn 
blir uforholdsmessig hoy. fordi bare en mindre 
del R'i Q0:1 kraft v:mnfRllene kan gi, er tatt i 
fJi~LLk, sl;:al k:L'u[~cn lc\'erc3 til rirnclig pris. 
Uenig-het um 1,rl:':2n avgj~Jr2S av vedkommende 
departement. 

Eieren har rett til il forlange et varsel av 
1 ~ll' for hver gang kraft uttas. Samtidig som 
!."tak varsles k&n forlanges oppgitt den bruks
titl som ønskes benyttet og dennes fordeling 
uvel' fn'cL Tvist om fordelingen avgjøres av 
depni:tementet. Oppsigelse av konsesjonskraft 
kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan 
ikke senere forlanges avgitt. 

Eventuell avgivelse :lvoverskytende kraft· 
"lengder i henhold til endret pålegg etter 2. 
ledd kan bure kreves etter hvert som kraft 
blir ledig. 

18. 

Ved reguleringsanleggpt skal der tillates 
truffet militære fonmstaltninger Ior spreng
ning i krigstilfelle, uten at anleggenes eier har 
krav på godtgjørelse eller erstatning for de 
herav følgende ulemper eller innskrenkninger 
med hensyn til anlegget eller dets benyttelse. 
Anleggenes eier må uten godtgjørelse finne seg 
i den bruk av anlegget som skjer i krigsøye
med. 

19. 
DeL påhviler regulerings- og overføringsan

leggenes eier i den utstrekning hvori dette kan 
skje uten urimelige ulemper og utgifter - å 
unngå ødeleggelser av plante- og dyrearter, 
geologiske og mineralogiske dannelser samt i 
det hele naturforekomster og områder, når 
dette anses ønskelig av vitenskapelige eller 
historiske grunner eller på grunn av område
nes naturskjønnhet eller egenart. 

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av ar
beidenes fremme i henhold til foranstående 

ikke kan unngås, skal Naturvernrådet i beti
m21ig- tid pa forh,md underrettes om saken. 

Anleggenes eier skal i god tid på forhånd 
undersake om faste fortidsminner som er fre
det i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller 
andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, 
og i tilfelle strak~; gi melding herom til ved
kummende museum. 

Vi,;pl' det seg først mens arbeidet er i gang 
at det kan virke inn på fortidsminne som ikke 
har vært kjent, skal melding som nevnt i fore
gående ledd sendes med en gang og arbeidet 
stanses. 

Anleggenes eier plikter ved planleggingen og 
utførelsen av anleggene i den utstrekning det 
kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å 
dra omsorg for at hoved- såvel som hjelpean
legg virker minst mulig skjemmende i terren
get. Plassering av stein og jordmasser skjer 
i samråd med vedkorrunende kommuner. An
leggenes eier plikter il skaffe seg varig råde
rett over tipper og Qndre områder som trengs 
for gjennomføring av pålegg som blir gitt i 
samband med bestemmelser i denne post. Han 
plikter å foreta forsvarlig opprydding av an
le;:;gsområdene. Oppryddingen må være fer
dig senest 2 ar eUer at vedkommende anlegg 
Cl' satt i drift. Overholdelsen av bestemmel
S2n~ i dette ledd undc~rgis offentlig tilsyn. De 
hermed forbundne utgifter utredes av anleg
genes eier. 

Om nærværende bestemmelser gis vedkom
mende arbeidsledere fornøden meddelelse. 

Anleggenes eier skal såvidt mulig planlegge 
midlertidige hjelpeanlegg slik at de s<:>ne1'e kan 
bli til varig nytte for almenheten. 

20. 

Til skjønn i anledning av reguleringene og 
overføringene skal skjønnsmenn oppnevnes av 
Kongen. 

21, 

Skjomenverkene underkaster seg de bestem
melser som til enhver tid måtte bli truffet av 
vedkommende departement til kontroll med 
overholdelsen av de fastsatte bestemmelser. 

De med kontrollen forbundne utgifter er
stattes det offentlige av anleggenes eier etter 
nærmere av vedkommende departement fast
satte regler. 

22. 

Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i 
de tinglag hvor anleggene er beliggende. Ved
kommende departement kan bestemme at et 
utdrag skal tinglyses som heftelse på de eien-
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dommer eller bruk i vassdragene for hvilke 
reguleringene og overføringene kan medføre 
forpliktelser.» 

Det i proposisjonen inntatte utkast til 
manøvreringsreglement, som er lagt til grunn 
for Stortingets vedtak, er sålydende: 

"Ma)/()l'rcrings'reglement jOl' sfdtsregulci'ing 
al' Skjomcnl"'cl'kcHC. 

L 

A. Reglller;n:JsNagasiner. ----
Nat. Reg.grenser Reg.-
vst. 0vreNedre 

høyde 
m 

Losivatn ........ 734 700 34 
Båtsvatn ... , .... 841 858 825 33 
Gautelisvatn .... 852 858 840 18 
Vannaksvatn '" . 853 858 853 5 
Kjørisvatn ...... 885 875 10 
Iptovatn ....... . 611 615 605 10 
Kjårdavatn • o ••• G08 615 589 26 
Langvatn ....... 673 630 43 

Reguleringshøyden for Langvatn refererer 
seg til Fjellangers HM d.angvatn øst», H = 
676 600. De øvrige høydene refererer seg til 
fastmerker i NVE's vassdragsnivellementer, 
med visse korreksjoner angitt av Statskraft
verkene. 

Nivelle-
ment FM H 
nr. 

Losivatn o ••••••• 158 1 735,014 
Båtsvatn-
Gautelisvatn--
Vannaksvatn ... 157 26 843,854 

Kjørisvatn ...... 542 1 886,303 
Iptovatn ........ 157 1 613,730 
Kjårdavatn ...... 505 7 609,031 

Samtlige dammer utføres med faste over
løp, og vasstanden i de enkelte vatn kan der
for stige noe over øvre reguleringsgrense 
under flom. 

Reguleringsgrensene skal betegnes med 
faste og tydelige vasstandsmerker. 

B. Overføringer. 
a) Avløpet fra Losivatn (35 km~) og Smail

lerieppe (11,5 km2 ) overføres til inntak i 
Nordelva ca. kote 640 og videre - sam
men med avløpet fra Nordelvas felt 
(282,7 km2 ), Stasjonselva (12,7 km2 ), 

Kobbelva (265 km2 ) og Kjøriselva (37 km2 ) 

- til Iptovatn. 
b) Avløpet fra Sælkajokka (86,7 km~), Bre

elva (16 km2 ) og Smaillerieppe (11,5 km2 ) 

kan helt eller delvis overføres til Losivatn 
for magasinering. 

5 

c) Avløpet fra Kjørisvatn (10 km~) overføres 
til drifU;tuJ1nrlen for Kohbvatn kraftsta
sjon. 

d) Avløpet fra Rundtindvatn (8 km2 ) over
fores til Iptovatn. 

e) Avløpet fra Middagsvatn (11 km2 ) over
føres til Kjårdavatn. 

f) Ved mag:rsinlapping fra Langvatn skal til
sval'ende vassmellgde samtidig overføres 
fra Sitasjavre til Kjårdavatn. Ved maga
sinfylling i Langvatn skal tilsvarende vass
mengde samtidig overføres til Sitasjavre 
fra Kjårdavatn-Iptovatn. 

Bestemmelse av de vassmengder som tap
)les fra, eller magasineres i Langvatn, og 
av de vassmengder som passerer gjennom 
tunnelen Sitasjavre-Kjårdavatn, skal skje 
etter regler som fastsettes ved overens
komst eller skjønn. 

2 . 
Det skal ved manøvreringen has for øye at 

fldmmen i vassdragene nedenfor magasinene 
såvidt mulig ikke økes. 

For øvrig kan vasslippingen foregå etter be
hovet i statens kraftverk. 

3. 
Til å forestå manøvreringen antas en norsk 

statsborger som tilsettes av Hovedstyret for 
N.Jrges vassdrags- og elektrisitetsvesen. 

4. 
Det skal påses at flomløpene ikke hindres av 

is eller lignende, og at dammer og luker til 
enhver tid er i god stand. 

Det føres protokoll over manøvreringen og 
avleste vasstander, og eventuelt observeres og 
noteres nødbørsmengder, temperatur m. v.» 

Dep art erne n tet vil rå til at det fast
settes reguleringsbestemmelser og manøvre
ringsreglement i samsvar med foranstående. 

Som det fremgår av proposisjonen har de
partementet anført at man vil be Vassdrags
vesenet vurdere omigjen muligheten for å ta 
Durrnålselva med i utbyggingen, og forut
setter at departementet har myndighet til å 
treffe bestemmelse om dette. 

Industrikomiteen har anført at den finner 
det rimelig at Durrnålselva blir tatt med i 
utbyggingen, også av hensyn til de store 
skader elva gjør på jordeiendommene under 
vårflommen. 

Departementet går som vanlig ut fra at det 
er temyndiget til å samtykke i mindre plan
endringer og til å foreta de endringer i manøv
reringsreglementet som måtte følge av plan
endringene. 
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Industridepartementet 

tilrår : 
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1. Det fastsettes reguleringsbestemmelser for 
statsregulering av Skjomenvassdragene 
m. v. i samsvar med Industridepartementets 
tilråding av 1. august 1969. 

2. Det fastsettes manøvreringsreglement for 
reguleringen i samsvar med det i oven
nevnte tilråding inntatte utkast som gjel
dende inntil videre. 
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BREKART FOR NEDBØRFELTET, OVERSIKT 
OVER BREEN RIUKOJIETNA OG ARTIKKEl. AV 
ROSQUIST OG Ø8TREM. 
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Innen nedbørfeltet finnes en rekke breer, jf. kartet. I senere 
tid har avsmeltingen fra disse vært påtagelig. Som eksempel på 
dette er det tatt med en artikkel av Rosquist og østrem som 
omtaler variasjonen til breen Riukojietma (på kartet nr. 34 og 
65) • 
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THE SENSITIVITY 
TO CLIMATIC 

OF A SMALL ICECAP 
FLUCTUATIONS 

BY 
GUNHILD ROSQVIST AND GUNNAR ØSTREM 

Department of Physical Geography, University of Stockholm 

Rosql'ist, G. and østrem, G .. 1989: The sensitivity of a small 
icecap to c1imatic fluctuations. Geogr. An". 71 A (I): 99-103. 

ABSTRACT. The glacial chronology, obtained from proglacial 
lacustrine sediments. shows that Riukojietna, a small ice cap. 
disappeared or was small and inactive in the early-mid Holocene. 
A reactivation of the ice cap occurred around 2000 B.P. Riuko
jietna has retreated rapidly after a distinct maximum in ex tent ir. 
the beginning of the twentieth century. Measurements yielded 
negative net balances between 1985 and 1988. Differences in net 
balance seem to be caused primarily by fluctuating summer 
balances. Since Riukojietna has a relatively small vertical cxtent 
and is relatively low Iying compared with cirque glaciers. it is 
much more sensitive to changes in the climate. Riukojietna is far 
from being in balance with the existing c1imate and will. if 
present trends continue. finally disappear. 

Key words: Climatic fluctuations. glaeier variations. mass ba
lance. lacustrine sediment~. 

Introduction 

The glacier Riukojietna (lat. 68°N., long. 18°E), 
which is elassified as an ice cap, is located 35 km 
northwest of Kebnekaise in northern Sweden on 
the border between Norway and Sweden. (Fig. 1). 
The glacier is situated between 1140 m and 1456 m 
a.s.l. and covers an area of 4.6 km", The surround
ing mountains reach an elevation of 1600 m. Two 
maps, based on air photographs taken 1960 and 
1978, have been produced by østrem (enel.). 

A study of sediments from two lakes receiving 
meltwater from Riukojietna has yielded informa
tion on Riukojietna's ability to produce rock flour 
during the Holocene (Karlen 1981). Severai fac
tors affect the production and removal of rock 
flour, the most important of which are ice thick
ness, basal ice temperature, bedrock topography, 
and water discharge. It is assumed that maximum 
in silt production for a warm-based glacier will 
closely follow or coincide with maximum in ice 
vol urne (Karlen 1988, Leonard 1986, østrem 
1975). Thus the variation of the relative amount of 
silt in proglacial lacustrine sediments provides a 
continuous record of fluctuations in glaeier activ
it y . 
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Glacier fluctuations on non-surging glaciers are 
mainly controlled by changes in mass balanee 
which in turn are caused by changes in air temper
ature ; precipitation; radiation absorption (due to 
changes in surface albedo; eloudiness or solar 
radiation); and condensation/evaporation (due to 
changes in humidity and/or windspeed) (Paterson 
1983). 

High summer temperatures during the early 
Holocene caused some glaeiers to melt away en
tirely whereas other glaciers fluctuated in size and 
activity throughout the Holocene (Karlen 1976, 
1981, 1988). During the period 9500 to 2500 B.P, 
Riukojietna was either small and inactive or may 
have disappeared completely, but between 2500 
and 2000 B.P. the c\imatic conditions were such 
that a reactivation of this little ice cap could occur. 
Karlen (1988) came to this conc\usion by a de
tailed study of varved sediments from the lakes 
below the glaeier . 
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Fig. 2. Riukojietna from the east, 8th of August 1985. (Photo: Per Holmlund) . 

The Scandinavian glaciers reached a distinct 
maximum in the beginning of the twentieth cen
tury (Karlen 1988). According to topographical 
"1aps Riukojietna was then probably more than 10 
km2 larger than at present. Note, however, that 
glacier information on old topographic maps is 
unreliable. Most of the areal decrease has taken 
place on the western side. 

Today the eastern part of the ice cap consists of 
two tongues (Fig. 2), of which the northern pre
viously reached down in to the valley but it has 
retreated rapidly during the twentieth century. 

In the earl y 1900's only a small part ofthe lake at 
1048 m a.s.l. (see the enc10sed map) was visible. 
Riukojietna covered a large portion of the lake in 
1960. and in 1968 it still calved into the lake but by 
1978 the glaeier had retreated to the area above 
the 1140 mlevel (Fig. 2). During the last ten years 
th~ retreat has been in the order of 10 m per year, 
as measured horizontally. 

In order to understand the pattern of glacier 
variation during the Holocene the relationship 
between c1imatic fluctuations and the behaviour 
of Riukojietna is being studied. The purpose be-

hind this study is to define which factors are mak
ing Riukojietna more sensitive to c1imatic changes 
than neighbouring glaciers (Karlen 1988). 

Methods 

Two methods were used to determine mass 
changes of Riukojietna. The first was to construet 
detailed glacier maps from two sets of aerial 
photographs, taken at 18 years interval (1960 and 
1978); the volurne change was found by comparing 
these two maps. The second method was to mea-

I 

sure the glacier mass balance by direct field 
observations of winter and summer balance . 

From the map comparison , taking into account 
that both maps may contain 1-2 merrors in vertical 
determination, it can be conc1uded that the aver
age annual net mass loss amounts to something 
between -0.3 and -0.5 m of water equivalent. This 
is in agreement with the more accurate field 
observations descried below. (Details concerning 
the constructioll of the two glacier maps are given 
on the reverse - see enc1osure). 

The glacier mass balance was determined by 

Geografiska Annaler · 71 A (1989) . 1 



119 

THE SE;,\SlTIVITY OF A SMALL ICECAP TO CLI\1A TIC FU'CTL\ TIO;'\S 

field observations during the balanee years 19851 
86, 1986/87 and 1987/88. The net balanee was 
obtained by measuring the winter balanee at the 
end of the accumulation season, i.e. in May. and 
by measuring the summer balanee at the end ofthe 
ablation season. i.e. in late August. each of these 
years. 

Mass balanee measuring techniques have be
come standard practice in glaciology and the 
methodology applied follows the outlines given by 
østrem and Stanley (1969). By using a grid which 
covered the ice cap surface all accumulation 
measurements were taken at intervals of 100 m. 
After calculation of water equivalents, a map was 
drawn showing the accumulation pattern at inter
vals of 25 cm water equivalent (Fig. 3). Area 
measurements perforrned on the digitized map 
yielded the data to calculate the accumulation for 
each 20 m height interval. Integration over the 
entire glacier surface then yielded the total net 
accumulation (Table 1). 

TahJe 1: Mass halanee of Riukojietna (m w.eq). 

19R" fRo 19Ro fR7 19R7 LRR 

Winter balanee 1.23 1.07 1.13 
Summer balanee -1.77 -1.33 -2.04 
Net balanee -0.54 -0.26 -0.91 

Max net balanee -0.15 -0.11 -0.61 
Min net balanee -1.17 -1.18 -1.33 

Note:The extremes in net balanee were found 
in 20 m height intervals. 

Twelwe ablation stakes were drilled into the 
glaeier in June 1986. The ablation gradient, 
obtained by means of a linear regression analysis 
following the least square method, showed a poor 
product moment coefficient of correlation be
tween ablation and altitude. The summer balance 
was instead calculated by giving each 20 m height 
interval the ablation value of the dosest located 
stake. In those intervals where two stakes were 
located, the ave rage ablation value was used. The 
calculation pracedure of the total and specific 
summer balance was identical to that for the total 
and specific winter balance. The results are shown 
in Table l. 

In the spring of 1986 the subglacial topography 
was monitored using a 10w fequency radio-echo 
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sounder (Holmlund 1986). Based on these results 
hole~ were drilled into the glacier in August 1988 
for temperature recurdings. Unfortunately. the 
electrical drill brake down during the drilling of 
the second hole. which resulted in a maximum 
depth of only 45 m. The first hole reached the 
bottom at a depth of 60 m. 

ResuJts 
The results from the mass balanee measurements 
are listed in Table 1. The winter balances have 
been reasonably constant over the years. The dif
ferences in net balance values are primarily caused 
by the fluctuating summer balances (Fig. 4). A 
high degree of correlation between summer ba
lance and summer temperature can be expected 
and has been calculated for Storglaciaren, com
pare Fig. 1 (Holmlund 1987). The fact that the net 
and summer balances of Riukojietna fluctuate in 
ph ase with those from Storglaciaren (Fig. 4) indi
cates a similar dependence of the mass balance on 
summer temperature. 

Because of the gently sloping surface and of the 
even distribution of the snow accumulation, a 
rather uniform and negative summer balance 
occurs over the whole glacier surface. The max
imum and minimum values of the negative net 
balances was noted on the snout (1160 m to 1200 m 
a.s.l.) and in the accumulation area. respectively. 
During years with some net accumulation on the 
glacier, the accumulation area is located on the 
easterly, lee side of the ice cap, at the height 
interval 1360 m to 1400 m a.s.1. The lowering of 
the surface profile in the height interval 1360 m to 
1400 m a.s.l. between the years 1960 and 1978 was 
negligible compared to the lowering of the rest of 
the glacier surface. The maximum ice thickness. 
105 m, occurs in the above mentioned height inter
val, however the mean ice thickness of Riukojiet
na is on ly 36 m (Holmlund 1986). 

Mass balance studies have been carried out con
tinuously on Storglaciaren since 1945. Between 
1959 and 1980 the mean value of the specific net 
balance for Storglaciarea was -0.33 m w.eq. By 
using the maps of Riukojietna from 1960 and 1978 
(end.) a corresponding value for Riukojietna can 
be calculated. The difference in mean altitude of 
the glacier was measured in 500 points on the maps 
under the assumption that these maps are accurale 
and comparable in all the points. The result. -0.5 
m w .eq., shows that Riukojietna is far from being 
in balance with the existing climate while Storgla-
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ciaren according to Holmlund (1988), is close to a 
steady state. 

Weak accumulation and ablation gradients are 
possible to obtain in the height interval 1200 m to 
1400 m a.s.l. An extrapolation of these gradients 
gives the approximative equilibrium line altitude 
(ELA). In 1986 it was probaoly located just above 
the summit of the ice cap , in i987 just below , and 
in 1988 well above at 1525 m a.s.l. A comparison 
between the ELA fluctuations on Riukojietna and 
Storglaciaren yield a similar pattern. 

According to the "summit method" (Østrem 
1964) the glaciation level is located at 1550 m a.s .l. 
in the vicinity of Riukojietna (Østrem et al. 1973). 
Since the ice-covered bedrock only reaches 1400 
m a.s.l. the ice cap will not reform after disappear
ance unless a climatic deterioration generates a 
glaciation leve l approximatively 150 m lower than 
that of today. 

Conclusions 

Fig . 3. The specific winter balanee 1985/86. 1986/87 and 1987/88. 

During the relatively warm eli mate in the early 
Holocene, Riukojietna lost a substantial part of its 
volurne (Karlen 1988) because the surface of the 
ice cap was situated below the glaciation leve!. 
Since the glacier apparently does not experience 
any net accumulation at present it will finally dis
appear if present tren ds continue, its present con
dition is probably similar to what was the case 
during the early Holocene. A distinet climatic de
terioration , like the one that occurred between 
2500 and 2000 B . P., would allow a reactivation 
and expansion of the ice cap. Riukojietna, which 
covers a mountain plateau, has a relative ly small 
vertical extent compared with cirque glaeiers, 
which of ten have a larger vertical extent. Since it 
also is relatively low-lying it is much more sensi
tive to changes in the climate. Once the ELA rises 
over 1400 m a.s.l. or is depressed below 1300 m 
a.s.l. a major part of the ice cap becomes either 
ablation or accumulation area. While aminor 
lowering of the glaciation level is enough to reacti
vate cirque glaeiers, a more distinct lowering is 
necessary befort; a reformation and a reactivation 
of Riukojietna can occur. If the climatic deteriora
tion is severe enough Riukojietna will quick ly ex
pand over the plateau . The areal extent of the ice 
cap would then be much larger than that of cirque 
glaciers or valley glaciers which would be forced to 
expand into lower altitudes, where melting in
creases. 

Future mass balanee surveys. sub-glacial basal 
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Fig. 4. A comparison of the winter-, summer-, and net balances 
for Riukojietna and Storglaciaren 1985/86, 1986/87 and 1987/88. 

temperature recordings and ~tudies of rock flour 
input into the lake 4t 1048 m a.s.l. will hopefully 
yield more information concerning the rela- · 
tionship between climatic fluctuations and the gla
cial activity of Riukojietna. 

Acknowledgments 

The research was supported by grants from Ham
berg's testamentfond, Ahlmann's fond, 
Andreetonden, Lagrelius' fond and Hierta-Ret
zius' stipendiefond. The authors would like to 
thank Wibjorn Karh~n and Per Holmlund for their 

Geografiska Annaler · 71 A (1989) . 1 

support , Stig Jonsson and Bo Stromberg for their 
critical reviews of the manuscript and severai peo
ple at the Tarfala Research Station for their assist
ance in the field . Valerie Sedgwick improved the 
English and Sigiid Bergfeldt drafted the figures . 

Fil. kand. Gunhild Rosqvist and Prof. Gunnar 
østrem, Department of Physical Geography, Uni
versity of Stockholm, S-10691 Stockholm, 
Sweden. 

References 
Holmlund, P., 1986: Radioekosonderingar under 1986. In : P. 

Jansson (ed .): Årsrapport från Tarfala forskningsstation 
1986, p. 50-52. University of Stockholm, Department of 
Physical Geography , 10691 Stockholm, Sweden. 
1987: Mass balance of Storglaciaren during the 20th century . 
Geogr. Ann., 69 A : 439-447. 

- 1988: Is the longitudinal profile of Storglaciaren, northern 
Sweden , in balance with the present climate? 1. Glaciol., 34: 
269-273 . 

Karten , W., 1976: Lacustrine sediments and tree-limit variations 
as indicators of Holocene climatic fluctuations in Lappland , 
northern Sweden. Geogr. Ann. , 58 A : 1-34. 

- 1981: Lacustrine sediment studies . Geogr. Ann., 63 A: 273-
281. 

- 1988: Scandinavian glacial and climatic fluctuations during 
the Holocene . Quaternary Science Reviews, 7: 199-209. 

Leonard, E.M., 1986: Varve studies at Hector Lake , Alberta, 
Canada, and the relationship between glacier activity and 
sedimentation. Quaternary Research, 25: 199-214. 

østrem, G., 1964: Ice cored moraines in Scandinavia. Geogr. 
Ann., 46 (3): 282-338. 

- 1975: Sediment transport in glacial meltwater streams. In : 
A.V. Jopling and B.C McDonald (eds .): Glaciofluvial and 
glaciolacustrine sedimentation. Society of Economie 
Palaeontologists and Mineralogists , Spee. Publ. , 23: 101-122. 

østrem, G. and Stanley, A., 1969: Glaeier mass balanee 
measurements . Canada Department of Energy, Mines and 
Resourees and The Norwegian Water Resources and Elee
trieity Board , 107 p. 

østrem, G., Haakensen , N. and Melander, 0 ., 1973: Glaeier 
atlas of northern Scandinavia. Medde1ande 46, Naturgeogra
fiska Institutionen , Stockholms universitet. Meddelelse nr 
22 , Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen , Hydrologisk 
Avdeining , Oslo , 315 p. 

Paterson, W.S. B., 1983: The physies of glaeiers . 2 edition . Perga
mon, Oxford, 380 p. 



VEDLEGG NR. 3 

123 

SAMMENDRAG AV INFORMASJON FRA 
TERSKELPROSJEKTET NR. 5. 



125 

SAMMENDRAG AV INFORMASJON FRA TERSKELPROSJEKTET NR. 5 

I uregulert tilstand er Skjoma en typisk breelv med et nedslagsfelt på 

ca. 859 km2• Vassdraget ble i lØpet av 1976 regulert på en slik måte 

at det er igjen bare en liten restvannføring. Fiskeribiologiske under

sØkelser som ble igangsatt i 1976 planlegges å gå over en femårsperiode. 

Dermed vil vi få informasjoner om hvordan vassdragets bestand av ung

fisk av laks, ørret og røye utvikler seg etterhvert som virkningene av 

redusert vannfØring og bygging av terskler blir større og større. Tersk

lene i de lakseførende deler av Skjoma blir ferdigbygd i løpet av 1978. 

Analyser av fiskens vekst viste at årlig lengdetilvekst for ungfisk av 

laks og ørret ligger i underkant av 2 cm pr. år de første årene. ørreten 

vokste noe bedre enn laks de første årene etter klekking. UndersØkelse 

av fiskens maveinnhold viser at ørreten i større grad enn laksen ernærer 

seg av overflateinnsekter og at laksen i større grad enn ørreten spiser 

drivende, vannlevende innsektlarver. 

Gjennomsnittlig fangst av fisk etter tre omganger med elektrisk fiske 

var ca. 6 fisk pr. 100 m2• Tettheten varierte fra 0.6 fisk pr. 100 m2 

til 21.4 fisk pr. 100 m2• på grunn av at en ikke klarer å fange all den 

fisk som finnes på et prøveområde med elektrisk fiskeapparat, ble egent

lig mengde fisk beregnet ved hjelp av Zippin's (1958) metode. Disse be

regningene viste at det i gjennomsnitt ble fanget 73% av egentlig fiske

mengde etter tre omganger med elektrisk fiske i Skjoma. Dette gir en 

gjennomsnittlig beregnet fisketetthet på 9 fisk pr. 100 m2 

Tetthetsberegningene indikerer at de nederste deler av den lakseførende 

strekning har noe lavere fisketetthet enn de øvrige. 

Totalmaterialet består av 42.3% laks, 56% ørret, 1.3% røye og 0.4% ål. 

Materialet indikerer at de øverste deler av den lakseførende strekning 

hadde forholdsvis mere laks enn de nedre delene. på de fleste stasjoner 

ble det fanget et lavt antall 0+ laks og ørret i forhold til eldre fisk. 

Dette har først og fremst sammenheng med det elektriske fiskeapparatets 

selektivitet på ulike størrelser av fisk. For 0+ laks og ørret ble det 

beregnet en fangsteffektivitet på henholdsvis 0.24 og 0.27, mens det 

for eldre laks og Ørre (1+) ble beregnet en fangsteffektivitet på hen

holdsvis 0.46 og 0.43. Det var noe bedre fangsteffektivitet for ørret 

enn for laks, henholdsvis 0.35 og 0.40 for ensomrige laks- og ørretunger. 

Forskjellene i effektivitet mellom laks og ørret er så små at de inn

virker lite på resultatene. Forskjellen i effektivitet mellom stor og 

liten fisk er imidlertid såpass stor at den har betydning for resultatene. 

Sam men dra 9 ete r hen tet fra: 
T.G.Heggberget 1977. Bestanden 
l aks e før end e del a v S k j o m a før 
NVE - Vas s dra 9 s dir e k tor a tet, I n f . 

a v ung fis k ide n 
b y 9 gin 9 a v ter s kle r . 
fra Terskelprosjektet nr. 5 
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SKJOMA - ETTERUNDERSØKELSER 

Tid: 25. - 26. april 1989 
sted: Narvik Sportell 

PROGRAH 

Tirsdaq 25.04 
Møteleder: Erik Hansen 

09.15 - 09.30 
09.30 - 10.00 

10.00 - 10.15 
10.15 - 10.35 

10.35 - 11.05 
11. 05 - 11. 35 
11. 35 - 11. 55 
11.55 - 12.20 
12.20 - 12.40 
12.40 - 13.00 

13.00 - 14.30 
14.30 - 15.30 
15.30 - 16.15 
16.15 - 16.45 
16.45 - 17.15 

17.15 - 17.35 

19.00 

Innledning v/Per Einar Faugli 
Vassdragsdirektoratets FoU-program 
v/Per Einar Faugli 
Vassdragsregisteret v/Jens Aabel 
utbyggingen i Skjoma - en oversikt v/Lars 
Frydendal 
Vassdragets hydrologi v/Randi pytte Asvall 
Kaffe 
Forbygninger i vassdraget v/Ingvar øvereng 
Sjodalen grunneierlag v/ Leif Hansen 
Undersøkelsene i Skjomfjorden v/Randi Pytte Asvall 
Konsekvenser for friluftslivet v/Tore Martin 
Jacobsen 
Vilkårsetting for friluftsliv i 
vassdragskonsesjonssaker v/Ingun Raastad 
Lunsj 
Botaniske undersøkelser v/Alfred Granmo 
Fluviale forhold v/Per Einar Faugli 
Kaffe 
Om laks og ørret etter regulering og terskelbygging 
v/Tor G. Heggberget 
Oppfølging av konsesjonsvilkår når det gjelder fisk 
v/Sjur Gammelsrud 

Middag 

Onsdaq 26.04 
Møteleder: Jens Aabel 

09.15 - 10.15 Skjomdalen - geomorfologi og løsmassegeologi 
v/Ragnar Dahl 

10.15 - 10.35 Prosjekt: Gjengrodde vassdrag v/Arne Erlandsen 
10.35 - 10.50 Gitte faglige kommentarer til skjomen-utbyggingen og 

fluviale forhold v/Per Einar Faugli 
10.50 - 11.10 Kaffe 
11.10 - 12.30 Avsluttende diskusjon 

12.30 Lunsj 
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DELTAGERE 

Jens Aabel Overing. NVE-VN 
Randi Pytte Asvall Overing. NVE-HM 
Kjell Alstad Byråsjef OED 
Jo Vegar Arnekleiv Amanuensis UiT, Museet 
Nils Baadstø Stasjonsleder Statkraft 
Cecilie Ringdal Bergrav Konsulent OED 
Per Bøe Konservator Tromsø Museum 
Ragnar Dahl Professor NTH 
Arne Erlandsen Limnolog VR 
Per Einar Faugli Forskn.sjef NVE-FOU 
Sjur Gammelsrud Avd.ing. Statkraft 
Paul Gamnes Skjom. gr. eierlag 
Ottar Gard Overing. Statkraft 
Alfred Granmo Miljøv .rådgiv. Alta kommune 
Erik Hansen Overing. NVE-HD 
Leif Hansen Formann Skjom. gr. eierlag 
Tor G. Heggberget Forsker NINA 
Tore Martin Jacobsen Lektor Narvik turistf. 
Anne Kroken Avd.ing. NVE-FOU 
Gunnar Lervang Avd.ing. NVE-VRN reg.nord 
Lars Løfaldli Førstekons. DN 
Brit Veie Rossvold Konsulent DN 
Arne Solvoll Avd.ing. NVE-VRN reg.nord 
Jens P. Taasen Overing. Statkraft 
Ingvar øvereng Overing. NVE-VRN reg.nord 
Arvid Odland Forsker NINA 
Harald Mehus Museumslektor Tromsø Museum 
Ingun Raastad Student NIH 
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