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Verneplan IV for vassdrag 

Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr 
89 (1984-85)) ble det vedtatt at arbeidet skulle videre
føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner 
skulle Olje - og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for 
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering 
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndeparte
mentet . 

Det ble re oppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguler
inger med vassdragsdirektøren som formann . NVE fikk i 
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og 
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har 
forberedt materialet for utvalget. 

Prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar 
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren, 
vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nord
land, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av 
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens 
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som 
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær. 

Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for 
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagom
råder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi, 
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinter
esser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å 
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner 
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier. 
En del av det innsamlede materialet er publisert i insti
tusjonenes egne rapportserier, men noe er også publisert 
i NVEs publikasjonsserie. 

Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har 
kun klargjort dem for trykking. på grunn av økonomiske 
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid. 

Jon Arne Eie 
Prosjektgruppens formann 

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget 
Foto: Jon Arne Eie 
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SAMMENDRAG 

Denne friluftslivsrappoten for Buskerud og Telemark fylker er utarbeidet i forbindelse med Verneplan 
IV for vassdrag. Hvert vassdrag er vurdert med hensyn til egnethet for ulike friluftslivsaktiviteter, 
opplevelsesmuligheter og dagens bruk av området. På grunnlag av disse kriteriene er hvert nedbørfelt 
vurdert etter en firedelt skala; svært stor verdi, stor verdi, middels stor verdi og liten verdi for fri
luftslivet (se s. 8, kriterier for verdivurdering, og s. 9, verdivurdering). Inngrep i nedbørfeltet, vass
dragets betydning i regional sammenheng og plansituasjon for området er også med i vurderingen. 

På bakgrunn av dette har de undersøkte vassdragene i Buskerud og Telemark fått følgende rangering: 

**** Svært stor verdi for friluftslivet/Very high status for outdoor recreation 
Sørkjeåi Hivjuåni Fulldøla Gautefallelva 
Sokna Gry tå Skjerva Digeråi 

*** Stor verdi for friluftslivet/High status for outdoor recreation 
Nedalselva Raua Klevastølåi Songedalsåi 

** Middels verdi for friluftslivet/ Average status for outdoor recreation 
Lyngdalselva Rusåi Kåla Kilåi 

* Liten verdi for friluftslivet/Low status for outdoor recreation 

ABSTRACT 

This report describes the studies of the outdoor recreation in the Norwegian counties Hedmark and 
Oppland in connection with the 4th National Watercourse Protection Plan. Each watercourse has been 
evaluated with respect to its suitability for outdoor recreation, present-day use and how people will 
experience the area. On the basis of these criteria each catchment has been evaluated on a 4-point 
scale: very high, high, average and low status. Human activities in the catchment, the regional 
importance of the watercourse and the future plans have also been considered. 

EMNEORD /SUBJECT TERMS 

Verneplan/Protection plan 
Vassdrag/Watercourse 
Friluftsliv iOutdoor recreation 
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FORORD 

Denne friluftslivsrapporten for Buskerud og Telemark fylke er 
utarbeidet i forbindelse med Verneplan IV for vassdrag. Av 
vassdrag til vurdering i Buskerud fylke, er 6 av 12 objekter 
vurdert, og 10 av 11 objekter i Telemark. Prioriteringen av 
hvilke objekter som skulle undersøkes, er gjort av 
sekretariatet for Verneplan IV i samråd med forfatteren. 

Knappe midler og liten tid har gjort at bare deler av hvert 
vassdrag er befart; i gjennomsnitt er det brukt 1,5 dager 
inkludert reise til og fra området. 

Materialet i denne rapporten er basert på egne feltbefaringer 
og opplysninger fra berørte kommuner, kjentfolk, lag og 
foreninger med tilknytning til friluftslivet. 

Takk til de enkelte kommuner og kjentfolk i vassdragene som 
har gitt opplysninger og informasjon. 

Anne Kroken 
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INNLEDNING 

Denne fagrapporten redegjør for friluftslivsinteressene i 
halvparten av de vassdrag som er til vurdering i Verneplan IV 
i Buskerud fylke, og alle vassdragene bortsett fra Gjuvåi i 
Telemark fylke. Hvert vassdrag er vurdert med hensyn til 
egnethet for ulike friluftslivsaktiviteter, opplevelses
muligheter og dagens bruk av området. på grunnlag av disse 
kriteriene er hvert nedbørfelt vurdert etter en firedelt 
skala; svært stor verdi, stor verdi, middels stor verdi og 
liten verdi for friluftslivet. Inngrep i nedbørfeltet, 
vassdragets betydning i regional sammenheng og plansituasjonen 
for området er også med i vurderingen. 

Den metoden som er benyttet, er den samme som bl.a. ble brukt 
til Verneplan III og Samlet plan. 

Kartet på s. Il viser beliggenheten til de objektene som er 
behandlet i denne rapporten. Kartet på s. 114 viser hvilke 
vassdrag som er vernet tidligere i Buskerud og Telemark fylke, 
og hvilke som er til behandling i Verneplan IV. Alle 
kartskissene i rapporten er utarbeidet av Bjørn Walseng og 
Susan Norbom. 
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FRiLUFTSLIVSBEGREPET 

Friluftslivet har lang tradisjon i vårt land. Den norske 
naturlivstradisjonen kan knyttes tilbake til det daglige livet 
for å overleve med attåtnæringer som høsting, jakt, fiske og 
seterliv i det gamle bondesamfunnet. 

Det som særpreger friluftslivet i vår tid er at det er 
aktiviteter som foregår utendørs i fritiden. Utøvelsen foregår 
fortsatt i naturområder som skog, mark, fjell eller sjø hvor 
naturopplevelsen er det vesentligste. 

Friluftslivet kan derfor defineres på følgende måte: 

"Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 
med sikte på miljøforandring og naturopplevelsen 
(St.meld. nr. 40, 1986/87). 

Nyere undersøkelser viser at det å drive fysisk aktivitet i 
fritiden fortsatt har god forankring i den norske befolkningen 
(Dølvik et al. 1988). De vanligste aktivitetene er fotturer, 
skiturer, jakt, fiske, bærturer, bading og andre vannbaserte 
aktiviteter som roing, padling og seiling. Nesten alt dette er 
aktiviteter som kan defineres som såkalte tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter, dvs. at de innebærer en ekstensiv 
bruk av naturen, liten eller ingen grad av tilrettelegging 
eller tekniske inngrep, og hvor naturopplevelsen står 
sentralt. Man kan trygt si at den norske turkulturen fortsatt 
lever videre. 

Det som skiller friluftslivet, og særlig det tradisjonelle 
friluftslivet fra idretten, er at det er lite ressurskrevende 
og stiller relativt små. krav til prestasjon, utstyr eller sted 
hvor man kan utøve aktiviteten. 

Selv om en god del av friluftslivet foregår i større 
sammenhengende naturområder som skog, mark, sjø og fjell, 
drives også friluftsliv i nærområdene til byer og tettbygde 
strøk, og ikke minst foregår svært mange friluftsaktiviteter i 
nær tilknytning til boligen. 

Friluftslivsutøvere er en heterogen gruppe som har 
forskjellige behov og ønsker når de skal drive friluftsliv. 
Ulike befolkningsgrupper har ulike interesser avhengig av i 
hvilken aldersgruppe de befinner seg. Småbarnsforeldre, eldre 
og funksjonshemmede ønsker f.eks. i størst mulig grad å kunne 
drive med friluftsliv i nærheten av boligen. Andre ønsker 
derimot å kunne oppsøke mer "villmarkspregete" naturområder 
hvor det ferdes få og hvor naturopplevelsen føles større. 

Både undersøkelser og erfaringer viser at vann og vassdrag er 
svært viktige elementer i det naturmiljøet folk søker til for 
friluftsliv og rekreasjon. Rent opplevelsesmessig vil vann, 
både innsjøer og elver med fosser og stryk, skape liv i et 
landskap. Det utgjør markerte kontraster til andre 
naturelementer som skog og fjell, og elva vil nesten alltid 
utgjøre det visuelle midtpunktet i en dal. 
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Aktiv utfoldelse, naturopplevelse og sosialt samvær er blant 
de hyppigst nevnte begrunnelser folk har for å drive 
friluftsliv. Uansett om det gjelder det daglige friluftslivet 
eller lengre turer, viser undersøkelser at kontakt med naturen 
er et av de viktigste bidrag til folks trivsel. Noe av 
forklaringen på den store interessen friluftslivet har i den 
norske befolkning kan være at det tilgodeser flere ønsker på 
samme tid. 

METODE 

Den metoden som er benyttet i denne rapporten er utviklet 
gjennom arbeidet med Verneplan III for vassdrag (NOU 1983:45), 
Stortingsmelding nr. 63 om Samlet plan (1984--1985), 
Konsekvensanalyseprosjektet (Miljøverndepartementet 1984), og 
gjennom vassdrags- og konsesjonssaker og plansaker forøvrig 
der friluftslivsinteressene er evaluert (Melby og Toftdahl 
1988). 

TODELING AV FRILUFTSLIVSBEGREPET 

Friluftslivsaktivitetene danner grunnlag for en oppdeling i 
tradisjonelt og moderne friluftsliv. 

Tradisjonelt friluftsliv omfatter aktiviteter som innebærer en 
forsiktig bruk av naturen, og som forutsetter liten grad av 
tilrettelegging og tekniske inngrep. For disse aktivitetene 
vil naturopplevelsen stå sentralt. 

Fotturer, skiturer, rideturer, bading, padling, jakt- og 
fisketurer vil for eksempel tilhøre kategorien tradisjonelt 
friluftsliv. 

Moderne friluftsliv omfatter aktiviteter som innebærer en mer 
intensiv utnyttelse av naturen, og som forutsetter større grad 
av tilrettelegging, tekniske inngrep og hjelpemidler. 
Mulighetene for naturopplevelse kan bli redusert pga. inngrep 
ved tilretteleggingen. 

Jogging (på vei), trening i lysløype, sykling, elvepadling, 
brettseiling, drageflyving og slalåmkjøring er eksempler på 
aktiviteter som tilhører kategorien moderne friluftsliv. 

DAT AINNSAMLING 

Materialet denne rapporten bygger på er innhentet gjennom eget 
feltarbeid, informasjon fra kommuner, kjentfolk, ulike lag og 
foreninger, Samlet plan-rapporter og fagrapporter til 
Verneplan IV. 

Feltarbeid 

Feltbefaringer i vassdragene ble foretatt somrene 1989 og 
1990. Knappe midler og liten tid begrenset befaringene til i 
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gjennomsnitt en og en halv dag i hvert vassdrag inkludert 
reise til og fra, kontakt med kommuner, fylkesadministrasjon 
og kjentfolk. Dette medførte at bare deler av vassdraget ble 
undersøkt. 

Informasjon fra kommunene 

De berørte kommuner fikk tilsendt et brev før feltsesongen 
startet der det ble bedt om opplysninger som planer for 
vassdraget, navn på aktuelle kontaktpersoner og lag/foreninger 
med tilknytning til friluftslivet. (Se vedlegg nr .1). (Det 
gjøres oppmerksom på at reiselivsinteressene ikke er med i 
denne rapporten). De kommunene som ikke svarte på henvendelsen 
ble enten purret pr. brev eller kontaktet over telefon. Et 
problem som gjelder flere kommuner er at de har gamle 
kommuneplaner, eller planene er under revidering. 

Alle kommunene har fått utkast til friluftslivsrapporten til 
uttalelse. En del kommuner har kommet med kommentarer. 

Informasjon fra ulike lag/foreninger og kjentfolk 

Fra kommunene ble det gitt navn på lag og foreninger med 
tilknytning til friluftsliv, og på personer som var spesielt 
kjent innenfor vassdraget. Disse fikk tilsendt et spørreskjema 
(se vedlegg nr.3) for å kartlegge hvilke 
friluftslivsaktiviteter som fant sted i området, eventuell 
tilrettelegging for aktiviteter og ulike inngrep. Noen ble 
også kontaktet over telefon. Disse opplysningene har vært 
svært nyttige ettersom bare deler av nedbørfeltet ble befart, 
og registreringen av bruken ikke lar seg gjøre på så kort tid. 

Informasjon fra andre fagrapporter 

Der hvor det foreligger Samlet plan-rapporter for vassdraget 
er disse brukt til å gi opplysninger om de fagområdene som 
ikke direkte har med friluftslivet å gjøre, men som har 
betydning for opplevelsen (geologi, botanikk, kulturminner). 
Slike opplysninger er også hentet fra fagrapportene utarbeidet 
i forbindelse med Verneplan IV. 

KRITERIER FOR VERDIVURDERING AV 
FRILUFTSLIVSINTERESSENE 

Hele nedbørfeltet er vurdert med hensyn til 

- opplevelsesmuligheter 
- egnethet 
- dagens bruk 
- regional situasjon 

Opplevelsesmuligheter 

Her redegjøres for de komponentene som kan ha betydning for de 
som ferdes deri dyreliv, fugleliv, vegetasjon, geologi, 
landskapsformer, kulturminner m.m. 
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Egnethet 

Her gis en oversikt over de viktigste aktiviteter som utøves 
innenfor området i dag, samt områdets potensielle verdi for 
ulike aktiviteter. 

Dagens bruk 

Her registreres ferdsel og bruk av et område slik situasjonen 
er i dag, både aktivitetsformer og intensiteten. 

Regional situasjon 

Her registreres i hvilken grad det finnes andre tilsvarende 
friluftsområder med samme eller bedre kvalitet som kan 
erstatte det aktuelle nedbørfeltet. 

I tillegg vurderes plansituasjonen; kommunale planer, 
eventuelle verneplaner og andre planer eller ønsker for 
området. 

VERDIVURDERING 

på grunnlag av kriteriene som er nevnt ovenfor, plasseres 
hvert vassdrag innenfor en av fire verdikategorier: 

**** svært stor verdi for friluftslivet 
*** stor verdi for friluftslivet 
** middels verdi for friluftslivet 
* liten verdi for friluftslivet 

Verdi Kriterier 

Svært stor verdi 
**** 

Mangfoldet gjør at opplevelsesverdien i 
landskapet er svært stor både når det 
gjelder naturforholdene og eventuelle 
kulturpregede elementer 

Området er ett av få gjenværende urørte 
naturområder hvor friluftsinteresser er 
viktige eller forventes å bli av betydning 
regionalt, eventuelt nasjonalt. 

Området er aven viss størrelse, eller 
henger sammen med andre viktige 
friluftsområder, slik at variasjonen innen 
området gir et godt grunnlag for ulike 
typer friluftsliv. 



Stor verdi 

*** 

Middels stor 

** 

Liten verdi 
* 
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Området inneholder ett av få gjenværende 
elementer som har stor opplevelsesverdi 
for friluftsliv og/eller 
rekreasjonsinteressene. 

Området alene eller knyttet sammen med 
andre områder er av nasjonal/internasjonal 
verdi m.h.p. friluftslivet. 

Mangfoldet og opplevelsesverdiene 
knyttet til landskapet er av stor 
betydning for friluftslivsinteressene 
lokalt. 

Dagens bruk av området til friluftsliv er 
særlig stor, og det finnes få alternative 
områder. 

Områdets mangfold og opplevelsesverdier er 
moderate. Dagens bruk er moderat og 
hovedsakelig av lokal karakter. 

Det er ikke knyttet spesielle 
opplevelsesverdier av betydning for 
friluftslivet til området. 

Bruken av området er svært begrenset både 
på lokalt og regionalt nivå. 

FEILKILDER OG METODEPROBLEMER 

Når det gjelder verdimålene kan disse i noen tilfeller være 
sprikende i forhold til vurderingen av vassdragets verdi for 
friluftsliv. Et vassdrag kan f.eks. ha stor 
opplevelsesmulighet og være godt egnet til ulike 
friluftslivsaktiviteter, mens bruken av området er liten. 
Dette betyr at de tre verdirnålene ikke kan summeres og deles 
på tre, men at det gjøres en avveining hvor områdets potensial 
som friluftslivsområde tillegges stor vekt. 

Når det gjelder bruken av vassdraget, må man være klar over at 
det kan ha stor betydning som nærfriområde for 
lokalbefolkningen, men relativt liten eller ingen betydning 
for regionen eller landet for øvrig. Andre vassdrag har 
derimot en beliggenhet og kvaliteter som gjør dem verdifulle 
også for folk utenfor nedbørfeltets nærmeste grenser. 

Som tidligere nevnt har feltbefaringene begrenset seg til 
deler av nedbørfeltet. Dette sammen med opplysninger fra 
enkeltpersoner kan innebære at registreringen av bruken kan 
være noe mangelfull. 
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Oversikt over beliggenheten til de undersøkte vassdrag 

N 

Obj. 20 Sokna Obj. 33 Skjerva 
Obj. 21 Sørkjeåi Obj. 35 Digeråi 
Obj. 23 Hivjuåni Obj. 36 Kåla 
Obj. 24 Gry tå Obj. 37 Gautefallelva 
Obj. 29 Nedalselva Obj. 38 Kilåi 
Obj. 30 Lyngdal sel va Obj. 39 Songedalsåi 
Obj. 31 Fulldøla Obj. 40 Rusåi 
Obj. 32 Raua Obj. 41 Klevastølåi 
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RANGERING AV DE ENKELTE VASSDRAG I BUSKERUD 

**** SVÆRT STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Sørkjeåi 
Sokna 
Hivjuåni 
Gry tå 

*** STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Nedalselva 

** MIDDELS STOR VERDI POR FRILUPTSLIVET 

Lyngdalselva 

* LITEN VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Det er ikke foretatt noen prioritering mellom de enkelte 
vassdsragene innen samme verdikategori. 
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RANGERING AV DE ENKELTE VASSDRAG I TELEMARK 

**** SVÆRT STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Fulldøla 
Skjerva 
Gautefallelva 
Digeråi 

*** STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Raua 
Klevastølåi 
Songedalsåi 

** MIDDELS STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Rusåi 
Kåla 
Kilåi 

* LITEN VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Det er ikke foretatt noen prioritering mellom de enkelte 
vassdragene innen samme verdikategori. 
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012.BC2Z NEDALSELVA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger i skogsområdet mellom Eggedal og Numedal 
i kommunene Sigdal og Rollag. De vestlige deler av 
nedbørfeltet domineres aven rekke mindre skogsvann. Disse 
drenerer via mange bekker ut i Nedalsvatnet som ligger 
sentralt i vassdraget. Fra Nedalsvatnet renner Nedalselva 
til utløpet i Simoa ved nedre Eggedal. I nord grenser 
nedbørfeltet til objektet Vergjedal-Eggedal som er varig 
vernet mot kraftutbygging. 

1 
3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Nedalselva 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Rollag kommune 1462 innbyggere og Sigdal 3731 
innbyggere. Det er ikke fast bosetting i nedbørfeltet 
bortsett fra nederst langs riksveien i nedre Eggedal. Det 
er bare et fåtall hytterjskogshusvær i nedbørfeltet. 
Nærmeste tettsted er nedre Eggedal, der Nedalselva renner 
ut i Simoa. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter fra den tidlige 
geologiske perioden prekambrium, eller jordas urtid. Den 
østlige delen av nedbørfeltet domineres av granitter og 
granodioritter, mens kvartsskifer og kvartsitter dominerer 
i vest. 

2.2 TOPOGRAFI 

Landskapet preges av et storkupert terreng med runde 
koller, noen steder med bratte stup og skrenter i øvre del. 
Dette er særlig tydelig ved Nedalsfjellet og 
Hallsteinnatten. Terrenget ellers er også småkupert og 
ulendt. Vannene ligger ofte i gryteformede fordypninger. 
Skråningen nord for Nedalsvatn skiller seg ut med et 
vakkert kulturlandskap mot en dramatisk bakgrunn av 
skrenter og stup. Elvene skjærer seg delvis ned i overflata 
og går ofte i stryk og fosser. Dette er godt utviklet i 
Nedalselvas løp nedenfor Nedalsvatn, hvor elva delvis går i 
en dyp kløft med bratte, steile sider. 

2.3 VEGETASJON 

Vassdraget er i hovedsak skogkledt og bare i dalbotnen mot 
samløpet med Simoa finnes det dyrka mark av betydning. I 
søkk og fordypninger og på de gunstigste stedene dominerer 
granskog, som delvis er frodig i Nedalselvas dalføre. 
Skogbildet er varierende og spenner over alt fra tett 
granskog via partier med glissen skog og stort innslag av 
lauvtrær til tørre rabber med enkelttrær på de skrinneste 
områdene. I skråningene nord for Nedalsvatn er vegetasjonen 
tydelig kulturpåvirket og bærer preg av gjengrodd 
kulturmark. Dette området har stort innslag av forskjellige 
arter lauvtrær. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Bortsett fra bebyggelsen ved Nedalselvas utløp i nedre 
Eggedal, finnes det ingen fast bosetting ellers i 
nedbørfeltet, og bare et fåtall hytter. Tidligere var 
gården Nedalen ved Nedalsvatn i drift. De tekniske 
inngrepene domineres av flere tildels nye skogsbilveier 
og større flatehogstfelt, særlig i de lavereliggende 
områdene. Private skogsbilveier følger vassdraget til 
Nedalsvatn og videre mot øytjerna og opp langs Vestmannåa. 
En kraftledning krysser nedbørfeltet i sørvest, fra 
sørsiden av Tuffnevatn videre nordvestover til 
Grasbekktjern. 



16 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 FYSISK EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

Selv om terrenget er svært kupert og med mye tildels tett 
skogvegetasjon, er nedbørfeltet godt egnet til enkelte 
tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som fotturer, 
skiturer, bærturer, jakt og fiske og litt bading. 
Framkommeligheten innenfor området er relativt god på grunn 
av skogsbilveiene og flere stier. Vassdraget henger også 
naturlig sammen med turområdene både i nord og sør. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Selv om området er kupert og vegetasjonen er dominert av 
barskog, gjør det store innslaget av vann og vassdrag og de 
kraftige terrengformene at opplevelsesmulighetene er 
forholdsvis store. Små delområder skiller seg ogå ut med 
fint kulturlandskap. I Nedalsgrenda har det vært fast 
bosetting, og bebyggelsen er fremdeles godt bevart. Faunaen 
er typisk ut fra beliggenhet og biotoprikdom. De vanlige 
forekommende viltartene tilknyttet høyereliggende barskog 
på Østlandet finnes i jevne bestander. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Ved flere vann er det muligheter for å finne 
steinalderboplasser. Fast bosetting i Nedalen er kjent fra 
1600-tallet, og ved gården Nedalen er det funnet en stor 
kullmile og tuft med slaggklumper på gårdsområdet. Det er 
mulig at det har vært drevet jernutvinning av myrmalm på 
gården i middelalderen eller senere. Nedbørfeltet har tre 
kategorier kulturminner fra nyere tid: Bebyggelse knyttet 
til fast bosetting i Nedalen, minner fra seterdrift og 
utslått og anlegg i forbindelse med skogsdrift og 
tømmerfløting i Nedalselva. Bebyggelsen i Nedalsgrenda er 
godt bevart og har stor verneverdi. Interessant er også 
miljøet ved Kvernhusvatn med tømmerfløtingsdam, koie, 
staller, rester av sag og tjærebrenneri. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Nedbørfeltet brukes stort sett av lokalbefolkningen, først 
og fremst i Sigdal, men også til en viss grad av folk fra 
Numedal. Området brukes til dagsturer og helgeturer. 
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4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De mest aktuelle friluftslivsaktivitetene er skiturer, 
fotturer, bærturer og sportsfiske. Det kjøres opp skiløype 
fra Grønhovdsroa og inn i nedbørfeltet, men denne løypa 
brukes lite. I noen grad foregår det også bading i 
Nedalsvatnet. Området brukes også til bærplukking. Det 
jaktes lite fordi jaktmulighetene for allmennheten er 
begrensede. I Nedalsvatn finnes bestander av ørret, abbor 
og sik. på grunn av tett fiskebestand er størrelse og 
kvalitet på fisken litt under middels. I Nedalsvatn fiskes 
det en del med garn. I Nedalselva er sportsfiskeinteressene 
små. 

Bruken av området er liten. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget har stort potensial for friluftslivet. 
Landskapet er vekslende og opplevelsesmulighetene store. 
Tilgjengeligheten er relativt god, og området er i liten 
grad påvirket av tekniske inngrep. De øvre delene har 
større verdi for friluftslivet enn de nedre hvor elva stort 
sett renner dypt nede i et gjel. Norefjell og Gråfjell som 
også ligger innen regionen, er mer brukte friluftsområder. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

I kommuneplan for Sigdal er hele nedbørfeltet regulert til 
landbruks-, natur- og friluftsområde. Spesielt de øvre 
delene er et viktig frilufts- og naturvernområde, og 
Nedalsfjell fremheves som et spesielt attraktivt turområde. 
Det er imidlertid avsatt tre soner hvor fritidsbygg kan 
oppføres. Det ene området er Lundestadfeltet som ligger 
rett sørøst for Bråtatjernet, det andre området, Gulsvatn, 
ligger rett øst for Gulsvatna. Det tredje området ligger 
rett øst for grensa til nedbørfeltet ved Andersnatten
Borofjell-Skjærsmyra. 

Det er ikke utarbeidet generalplan for Rollag kommune, og 
kommuneplanen er under utarbeiding. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget ligger i skogsområdet mellom Eggedal og Numedal. 
Det er ikke fast bosetting i nedbørfeltet etter at gården i 
Nedalen ble fraflyttet, bortsett fra nederst ved nedre 
Eggedal. Det er bare et fåtall hytter. De tekniske 
inngrepene domineres av flere skogsbilveier og store 
flatehogstfelt, særlig i de lavereliggende områdene. 
Området er svært kupert, men det store innslaget av 
vann/elver og de kraftige terrengformene gjør at 
opplevelsesmulighetene er forholdsvis store. små delområder 
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skiller seg ut med fint kulturlandskap, f.eks. 
Nedalsgrenda. Vegetasjonen er dominert av granskog, og 
dyrelivet er typisk ut fra beliggenhet og biotoprikdom. Ved 
flere vann er det muligheter for å finne 
steinalderboplasser. Kulturminner fra nyere tid er knyttet 
til fast bosetting i Nedalen, minner fra seterdrift og 
utslått og anlegg i forbindelse med skogsdrift og 
tømmerfløting i Nedalselva. 

Området er godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som skiturer, fotturer, bærturer, 
fiske og tildels bading. Tilgjengeligheten er relativt god. 
Tilrettelegging for friluftslivet er liten. Det er først 
og fremst lokalbefolkningen, men også i en viss grad folk 
fra Numedal, som bruker vassdraget til helgeturer. Bruken 
av området er liten, men vil kunne bli atskillig større når 
de planlagte hyttefeltene står ferdige. 

I kommuneplanen for Sigdal er hele nedbørfeltet regulert 
til landbruks-, natur- og friluftsområde. Spesielt de øvre 
delene er viktige frilufts - og naturvernområder, og 
Nedalsfjell fremheves som et spesielt attraktivt turområde. 
Det er avsatt to områder hvor fritidsbygg kan oppføres. 

Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 
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012.CFC2Z IllVJUANI 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger på nordøstsiden av Hallingskarvet, i Hol 
kommune. Hivjuåni er et høyfjellsvassdrag hvor mesteparten 
av arealet ligger over 1000 m o.h. Det har sitt utspring 
hovedsakelig fra Storekvelvi i Hallingskarvet. Herfra 
renner Hivjuåni først mot nordøst, senere mot øst-sørøst. 
Fra Hivjudalen renner elva i kraftige stryk ned til 
samløpet med Storåni, ved riksveien mellom Hol og Aurland. 
Her ligger også Hivjufossen, som er en attraksjon. 

t 
3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Hivjuåni 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Hol kommune ca 4700 innbyggere. Det er ikke 
fast bosetting innenfor nedbørfeltet. Nærmeste sted med 
fast bosetting er Hovet. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

J 

Geologien i området er variert. Hallingskarvet hviler på 
kambrosilurske sedimentbergarter, hovedsakelig fyllitt. 
Disse bergartene stikker fram som et bånd rundt restene av 
skyvedekket og kan gi grunnlag for frodig og artsrik 



20 

vegetasjon ettersom de er relativt næringsrike og lett 
forvitrelige. Et lite område med fyllitt forekommer også 
nær Hivjufossen. Lenger nord, og lavere, dominerer de 
underliggende grunnfjellsbergartene . De består her for det 
meste av sure gneisgranitter og kvartsitter. 

2.2 TOPOGRAFI 

Nedbørfeltet inneholder både høyfjell, daler og et flatere 
viddeparti med myrer og vann. Enkelte topper på 
Hallingskarvet når så høyt at det dannes lokale breer. på 
grunn av skyvedekkene markeres overgangen til vidde områdene 
ofte med en brattkant med urdannelser under. Vidda ligger 
på høydenivået 800-1100 m o.h. Bergoverflaten er her dekket 
av morene med varierende tykkelse. Stedvis finnes bart 
fjell. 

2.3 VEGETASJON 

Nedbørfeltet strekker seg gjennom øvre deler av skogbeltet 
og opp i fjell på over 1900 m o.h. Mesteparten av området 
ligger i fjellregionen. Dalsidene er kledd med 
fjellbjørkeskog av varierende frodighet. I nedre deler av 
snaufjellet er heier med blåbær og andre lyngarter mest 
vanlig. Myrområdene ved Hivjuvatn har større mengder vier, 
ellers er vegetasjonen fattig-middels rik. I bjørkeskogen 
finnes små, rike myrdrag. Vegetasjonen er lite påvirket av 
menneskelig aktivitet. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Området er så godt som fritt for tekniske inngrep. Ved 
Hivjuvatn finnes det et lite kulturlandskap med et par 
setervoller og noen høyløer. I Hivjudalen er det tre hytter 
og to støler (ikke i drift). Oppe under Hallingskarvet 
ligger det to steinbuer. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Det finnes ingen veier i nedbørfeltet. Riksveien mellom Hol 
og Aurland passerer utløpet av Hivjuåni. Herfra går det to 
stier med stor stigning opp på platået. Det går også sti 
inn i området fra sørøst, fra Budalen. Denne stien fører 
videre inn under Hallingskarvet til Stryknasfjorden. Fra 
Myrland går det en sti inn mot Hivjudalen. Her er det 
skitrekk slik at man kan ta seg opp på fjellet på en enkel 
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måte vinterstid . Når man først kommer opp på platået er 
terrenget oversiktlig og relativt lett å ta seg fram i. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

på grunn av terrengformene og den relativt gode 
tilgjengeligheten, er området svært godt egnet til 
tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som fotturer, 
skiturer, bærplukking, jakt og fiske. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Området har et landskapsmessig særpreg. Topografien og de 
geologiske formene er svært varierte over et lite område. 
Her finnes både bratte dalsider, vidde og markerte 
frontformer som overgang til høyfjellet. Det er store 
kontraster i terrengformene. Hallingskarvet er et kjent 
fjellparti som avgrenser nedbørfeltet i sørøst. Elve- og 
vannsystemet inneholder både fosser, stryk og meandrerende 
partier. Spesielt er Hivjufossen en attraksjon. 
Vegetasjonstypene er knyttet til høyde sonene , og er 
relativt fattig, men med mindre forekomster av rikere 
arter. Over barskoggrensen finnes villrein, lirype og 
fjellrype. Jerv streifer i fjellområdene. I området ved 
Hivjuvatn finnes interessante ornitologiske lokaliteter. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Området omkring Strandavatnet/Sunndalen er spesielt 
interessant m.h.t. bosetning og utmarksbruk i yngre 
jernalder/middelalder. Ved elva og på stølen Hivjudalen er 
det funnet kullmilegroper, en indikasjon på at her er 
drevet jernutvinning. Jernproduksjon, fangst og beitebruk 
har vært viktige grunnlag for bosetningen i Sunndalen. 

Nær Hivjuånis utløp i elva fra Sunndalsfjorden ligger 
småbruket Hivjubakken med et tradisjonelt bygningsmiljø som 
representerer 1SDD-tallets byggeskikk. Ved Hivjuvatnet 
ligger to støler, myrslåtter og annen slåtteng. Særlig er 
nordre Svoi et fint stølsanlegg, med bl.a. et godt bevart 
steinfjøs. Det er flere gamle stølsområder høyere opp i 
området. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Området brukes både av hytteeiere og lokalbefolkning. Deler 
av nedbørfeltet brukes også til flerdagsturer av 
tilreisende turister. Nedbørfeltet benyttes som helgetur-
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og ferieområde. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De øvre deler av vassdraget brukes særlig til fot- og 
skiturer, men også til bærplukking, jakt og fiske. 
Hivjufossen er en attraksjon og besøkes av turister som går 
stien opp fra veien til fossefallene. 

Fotturer/skiturer 
Det er de øvre deler av nedbørfeltet som er best egnet og 
mest brukt til fot- og skiturer. Området er knyttet til et 
sti- og løypenett som omfatter Hallingskarvområdet. Det er 
forbindelse til Bjørkedalen og Raggsteindalen i nordvest, 
og til øvre deler av Ustedalen i sørøst. Ved Raggsteindalen 
er man inne på DNTs løypenett fra Finse og Hardangervidda. 
Løype- og stinettet er godt utbygd innenfor området. 

Jakt og fiske 
Det fiskes ørret i de fleste vannene, spesielt i Hivjuvatn. 
I øvre deler av Hivjuåni er det ørret av god kvalitet og 
størrelse. Det jaktes småvilt som hare og rype, og villrein 
i områdene over 1000 m o.h. Området rundt Hallingskarvet er 
inntil videre fredet for reinjakt. 

Bruken av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

De øvre deler av vassdraget henger sammen med et større 
turområde ved Hallingskarvet, med forbindelse til 
Hardangerjøkulen og Hardangervidda. Tilgjengeligheten her 
er bedre enn i de nedre deler. Området er svært godt egnet 
til turer sommer og vinter. Vassdraget er også et av få 
gjenværende vassdrag i fylket som ikke er nyttet til 
kraftproduksjon. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Deler av nedbørfeltet, fra utløpet av Hivjuåni til 
Tubbestølen i Hivjudalen og området rundt Hallet jern, er i 
kommuneplanen avmerket som naturvernområde. I beskrivelsen 
av naturvernområder heter det at friluftsliv med merkede og 
preparerte løyper kan innpasses som i dag, men ikke 
utvides. Enkelte steder må løypene samordnes bedre eller 
flyttes av hensyn til viltet. Motorferdsel må 
reguleres/begrenses. Jaktfrie soner (villrein) må sikres. 

Det er ikke utarbeidet andre reguleringsplaner for 
nedbørfeltet. "Hallingskarvet nasjonalpark" er foreslått i 
Landsplan for nasjonalparker. Denne befinner seg foreløpig 
på planstadiet. 
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6 SAMMENDRAG 

De øvre deler av vassdraget henger sammen med et større 
turområde ved Hallingskarvet, med forbindelse til 
Hardangervidda. Tilgjengeligheten her er bedre enn i de 
nedre deler. Med unntak av tre hytter, to steinbuer og to 
støler i Hivjudalen og ei hytte ved utløpet av Hivjuåni, 
er området uten tekniske inngrep. 

Området har et landskapsmessig særpreg. Her finnes både 
bratte dalsider, vidde og et elvesystem med fosser og 
stryk; Hivjufossen er en attraksjon. Hallingskarvet er et 
kjent fjellparti som avgrenser nedbørfeltet i vest. 
Vegetasjonen er relativt fattig, men med mindre forekomster 
med rikere arter. Over skogsgrensen finnes villrein og 
rype. 

Området er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, 
bærplukking, jakt og fiske. Oppe på platået er terrenget 
relativt oversiktlig og lett å ta seg fram i. Løype- og 
stinettet er godt utbygd, med bl.a. forbindelse til DNTs 
løypenett fra Raggsteindalen til Finse. Området brukes både 
av lokalbefolkning, hytteeiere og tilreisende turister til 
helge- og ferieturer. 

Vassdraget er et av få gjenværende vassdrag i Hallingdal 
som ikke er nyttet til kraftutbygging. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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012.CJZ GRYTA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger på sørvestsiden av Hallingskarvet, mellom 
Haugastøl og Finse, i kommunene Hol og Ulvik . Det har sitt 
utspring i noen vann nordvest for Lengjedalsvatn, og 
renner ut i Ustekveikja ved Bergensbanen nordvest for 
Haugastøl. Gry tå er et typisk høyfjellsvassdrag hvor 
høyeste punkt i Hallingskarvmassivet, ligger på 1930 m o.h., 
og utløpet ligger på ca 1100 m o.h. Vassdraget er langt og 
smalt og renner gjennom Lengjedalen hvor Lengjedalsvatnet 
dominerer landskapsbildet. Hallingskarvet ligger som en 
markert fjellrygg som strekker seg fra nordvest til sørøst. 

r 
3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Gry t å 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Hol kommune ca 4700 innbyggere, og Ulvik 1247 
innbyggere. Det er ikke fast bosetting innenfor 
nedbørfeltet. Nærmeste steder med fast bosetting er Finse 
og Haugastøl. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen er variert og bergarter fra grunnfjellet, 
kambrosilurperioden og skyvedekkene, er representert i 
området. Over grunnfjellet, under Hallingskarvet, ligger et 
bånd med omdannede sedimenter fra kambrium og ordovicium. 
Bergartene her er relativt næringsrike og kan gi 
forholdsvis frodig vegetasjon. Mot nord reiser 
Hallingskarvets skyvedekkebergarter seg som en langstrakt 
front. 

2.2 TOPOGRAFI 

Gry tå er et typisk høyfjellsvassdrag. Det finnes også 
viddeområder og daler. Viddeformene dominerer mot øst og 
sør, med slake storkuperte terrengformer, mens Lengjedalens 
åpne dalføre strekker seg mot vest. I Lengjedalen er det 
små deltaområder hvor bekker og elver har utløp i vannene. 
på Hallingskarvet finnes blokkmark og stedvis mindre breer. 

2.3 VEGETASJON 

Nedbørfeltet ligger hovedsakelig over tregrensa og strekker 
seg fra lavalpin til høyalpin sone, med god representasjon 
av vegetasjonssamfunn knyttet til de enkelte sonene. 
Området er fattig på myrer. Ilavalpine deler dominerer 
blåbærheier og heier med lyng og dvergbjørk. Imellomalpin 
sone er fjellets gras- og starrheier framtredende sammen 
med snøleievegetasjon. Fjellmo dominerer store områder. 
Høyalpin sone har bare spredte vegetasjonselementer. Deler 
av feltet er rikt på vegetasjonstyper og på arter som 
delvis er knyttet til lokaliteter med god næringstilgang. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Nedbørfeltet er så godt som fritt for tekniske inngrep. Det 
finnes to hytter ved Lengjedalsvatn og ei steinbu lenger 
vest (Ulvik kommune). Rett før Grytås samløp med 
Ustekveikja passerer den Bergensbanen og den gamle 
anleggsveien som går parallelt med jernbanen. Her ligger 
det 10-15 hytter. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Tilgjengeligheten inn til vassdraget er god. En gammel 
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anleggsvei fra Haugastøl passerer utløpet av Gry tå. Herfra 
går det en sti innover Lengjedalen til Lengjedalsvatnet. 
Fra enden av vannet er det kort vei videre inn gjennom 
dalen til turiststien mellom Finse og Raggsteindalen, som 
er del av DNTs stinett i området Finse-Bygdin. Terrenget 
er oversiktlig og det er lett å ta seg fram i 
nedbørfeltet. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Området er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Innover Lengjedalen er terrenget jevnt stigende, men 
uten de store høydeforskjellene. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Nedbørfeltet har variert topografi og geologiske 
formasjoner. Hallingskarvet, som er et av de mest kjente 
fjellpartiene i Norge, utgjør nedbørfeltets grense i 
nordøst. Lengjedalen og områdene i nord er interessante 
mht. vegetasjon. Her er det spesielt frodig og rikt på 
arter og vegetasjonssamfunn som er knyttet til næringsrike 
grunnforhold. Vegetasjonstyper knyttet til de forskjellige 
høydelagene er godt representert. Området inneholder 
kontraster mellom bratte fjellfronter, fjelldaler og 
kupert/bølgende fjellandskap, noe som gjør terrenget 
særpreget. Vassdraget er et av de få gjenværende i 
Hallingdal som ikke er nyttet til kraftutbygging, og er 
ellers omtrent uten tekniske inngrep. Dette gir området 
store opplevelsesmuligheter . 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Innenfor nedbørfeltet er det registrert de fleste typer 
kulturminner som kan forventes i dette fjellområdet. Ved 
Lengjedalsvatnet er det registrert boplasser fra 
steinalderen, med funn av flint og kvartsitt. Langs hele 
Lengjedalen er det kulturminner som kan knyttes til jakt og 
fangst over lang tid. Lengjedalslegeret har vært brukt av 
driftekarer som kjøpte husdyr på Vestlandet og solgte dem 
på markeder på Østlandet om høsten. Over Gry tå går 
jernbanen på en fin gammel steinbru. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Området brukes først og fremst av hytteeiere og turister 
knyttet til reiselivsbedriftene på Ustaoset og Haugastøl, 
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delvis også på Finse. Deler av nedbørfeltet brukes også til 
flerdagsturer av tilreisende turister. Nedbørfeltet 
benyttes både som helgetur- og ferieområde. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget brukes til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, jakt og fiske. 

Fotturer/skiturer 
Det går merket sti langs utløpet av Gry tå opp gjennom 
Lengjedalen til Lengjedalsvatnet. Om vinteren merkes 
skiløype fra Finse over Lengjedalsvatnet og videre over mot 
Hallingskarvet. Denne løypa benyttes også til det årlige 
Skarverennet som trekker til seg løpere fra så å si hele 
landet. Fra Haugastøl går det også merket sti og løype opp 
på Hallingskarvet. Helt vest i nedbørfeltet går 
Turistforeningens løype fra Finse til Raggsteindalen. 

Jakt og fiske 
Det fiskes ørret i Lengjedalsvatnet og i Gry tå. Sportsfiske 
drives bare av hytteeiere. Det jaktes på rein og rype. Det 
er innført kvoter for felling av villrein, og området 
rundt Hallingskarvet inkludert Lengjedalsområdet er inntil 
videre fredet for reinsjakt. 

Bruken av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget er del av et større friluftsområde rundt Finse, 
Hardangerjøkulen, Hardangervidda og Hallingskarvet. Området 
er svært godt egnet til dagsturer og flerdagsturer både 
sommer og vinter, og brukes av hytteeiere og tilreisende. 

5 PLANSITUASJON POR VASSDRAGET 

5.1 KOMMUNALE PLANER 

Deler av nedbørfeltet, fra Grytås samløp med Ustekveikja, 
opp Lengjedalen til Lengjedalsvatnet, er i kommuneplanen 
avmerket som naturvernområde. I beskrivelsen av 
naturvernområdet heter det at friluftsliv med merkede og 
preparerte løyper kan innpasses som i dag, men ikke 
utvides. Enkelte steder må løypene samordnes bedre eller 
flyttes av hensyn til viltet. Motorferdsel må 
reguleres/begrenses. Jaktfrie soner (villrein) må sikres. 
Områdene på nordøstsiden av Lengjedalsvatnet er definert 
som friluftsområde, naturvernområde og nedslagsfelt for 
drikkevann. Om friluftsområdene heter det at i de fleste 
områdene skal det bare sikres turløyper sommer/vinter for 
merking, preparering og eventuell rydding/sikring i skog og 
ulendt terreng. Løypene må ta hensyn til 
landbruksinteressene. Det er et mål å ha større 
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sammenhengende områder hvor det er mulig å styre tekniske 
inngrep og forandringer med hensyn til friluftslivet. 

Det er ikke utarbeidet andre reguleringsplaner for 
nedbørfeltet. "Hallingskarvet nasjonalpark" er foreslått i 
landsplan for nasjonalparker. 

I kommuneplanen for Ulvik herad år 1900-2000 er den 
langsiktige delen vedtatt, og her er Finseområdet behandlet 
som eget planområde. For dette området konkluderes det 
bl.a. med følgende: 

1. Natur- og kulturforholdene er så spesielle i Finse
området at en må ta særlige hensyn og vurdere særskilt 
aktiviteter som skal settes igang. 

2. Finse skal fremdeles være et bilfritt samfunn. 
Anleggsveien Haugastøl-Finse-Myrdal er et kulturminne 
det er viktig å verne om. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget er del av et større friluftsområde knyttet 
til Finse, Hardangerjøkulen, Hardangervidda og 
Hallingskarvet. Området er så godt som fritt for tekniske 
inngrep. Det finnes to hytter ved Lengjedalsvatnet og ei 
steinbu lenger vest. 

Landskapet veksler mellom bratte fjellfronter, fjelldaler 
og kupert/bølgende fjellandskap. Hallingskarvet som er et 
av de mest kjente fjellpartiene i Norge, utgjør 
nedbørfeltets grense i nordøst. Vegetasjonen i området er 
rik, og de fleste typer kulturminner som kan forventes i 
dette fjellområdet er registrert. Opplevelsesmulighetene i 
området er store. 

Nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Terrenget er oversiktlig og det er lett å ta seg 
fram i. Det går sti innover Lengjedalen til 
Lengjedalsvatnet. Herfra er det kort vei videre gjennom 
dalen inn til turstien mellom Finse og Raggsteindalen som 
er del av DNTs stinett i området Finse-Bygdin. Fra Finse 
over Lengjedalsvatnet og videre mot Hallingskarvet er det 
merket skiløype som også brukes i forbindelse med 
Skarverennet. Området brukes til helge- og ferieturer 
primært av hytteeiere og turister knyttet til 
reiselivsbedrifter på Haugastøl, Ustaoset og Finse. De 
aktivitetene som først og fremst utøves er fotturer, 
skiturer, jakt og fiske. Bruken er middels stor. 

Vassdraget er et av de få gjenværende i Hallingdal som 
ikke er nyttet til kraftutbygging. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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012.DZ SOKNA 

...J 
3 km 

Sokna 

Oversikt over nedbørfeltet til Sokna. 
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1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger mellom Krøderen og Sperillen i kommunene Flå, 
Krødsherad og Ringerike. Skogsterreng dominerer nedbørfeltet.· I 
nord og nordøst ligger fjell på over 1000 m o.h. Vassdraget består 
av to større grener som renner sammen i Strømsåttelva, som senere 
tar navnet Sokna. Elva renner ut i Tyrifjorden, sørvest for 
Hønefoss. I nord grenser vassdraget til Vassfaret, i sør til 
Holleia. Begge er varig verna mot kraftutbygging. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Flå kommune 1250 innbyggere, Krødsherad 2348 
innbyggere, og Ringerike 27088 innbyggere. Av disse bor bare ca 
200-300 innenfor de øvre deler av nedbørfeltet til Sokna. 
Bosettingen er spredt, og ligger stort sett langs hovedveien fra 
Sokna til Frisvatnet. I Sokna er det bosatt ca 900 personer. Fra 
Sokna til elvas utløp i Tyrifjorden, renner den parallelt med 
rv. 7 hvor det er spredt bosetting med jordbruksdrift. Nærmeste 
byer Hønefoss. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består vesentlig av prekambriske gneiser og granitter 
med innslag av amfibolitt. 

2.2 TOPOGRAFI 

Vassdraget ligger i et glasialerodert landskap og er omkranset av 
avrundete koller med høyder opp mot 600-700 m o.h. 

2.3 VEGETASJON 

Berggrunnen i nedbørfeltet gir generelt fattig vegetasjon. Stor 
topografisk variasjon gjør imidlertid at vegetasjonssonene fra 
sørboreal- tillavalpin sone er representert. Flommarkene rundt 
Sognevatnet har en særpreget vegetasjon som er betinget av 
naturlig vannføring i elva. på glasifluviale avsetninger langs 
hoveddalføret finnes mye rettstammet furu. I de lavere åsene 
dominerer granskogen. Oppover i høyden og på tynt jordsmonn er 
mer kortvokst furu vanlig. Langs vassdraget er innslaget av 
særlig bjørk og gråor stort. 
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3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

De tekniske inngrepene som dominerer nedbørfeltet nord for Sokna, 
er bebyggelse, mange hytter, en rekke skogsbilveier, flatehogst 
og kraftledning. Vassdraget ble tidligere brukt til fløting, og 
det finnes flere rester etter denne virksomheten i dag, bl.a. en 
demning i Sognevatn. Denne er nå revet og vannet har tilnærmet 
naturlig vannstand. på strekningen fra Sokna til elvas utløp i 
Tyrifjorden renner Sokna gjennom kulturlandskap langs riksveien, 
med bebyggelse og jordbruk. I nedre del er det et lite 
elvekraftverk. Det har vært flere små kraftverk i vassdraget 
tidligere. 

Landbruk/bebyggelse 
Bebyggelsen er spredt, og ligger hovedsakelig 
langs veien mellom Frisvatnet og utløpet av elva, spesielt 
strekningen mellom Sokna og Hønefoss er tett befolket. Det finnes 
en god del hytter både i Flå og Ringerike kommune. I Flå er de 
konsentrert til Buvatnet, Langvatnet og Frisvatnet, tilsammen ca 
150 hytter. 

Veier/skogsbilveier 
Det finnes en rekke skogsbilveier spredt i de 
øvre deler av av nedbørfeltet, men bare en større hovedvei, og 
denne følger elva fra Sokna til Frisvatnet. Fra Sokna til 
Hønefoss renner elva parallelt med ry. 7. 

Flatehogst 
på grunn av skogsdrift flere steder i området finnes 
det flere flatehogstfelt. 

Kraftledning 
Det går en kraftledning nord i nedbørfeltet, fra 
sørsiden av nedre Kollsjø og videre nordvestover til sørsiden av 
øvstevatnet og Langvatnet. En annen kraftledning følger nordsiden 
av elva og ry. 7 mellom Sokna og Hønefoss. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Hele vassdraget er lett tilgjengelig, både på grunn av alle 
skogsbilveiene og en rekke stier rundt i området. Terrenget er 
lett å ta seg fram i. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Området er godt egnet til en rekke tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, bær/soppturer, 
bading, jakt og fiske. Både elva og de fleste vannene er velegnet 
til bading. I de nordre og østlige delene av nedbørfeltet er det 
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fint turterreng. Her er det åpne furumoer og snaufjell som er 
lett å ta seg fram i. I de lavereliggende delene er det 
skogsterreng med åser, myrer og vann. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapet preges av avrundete koller hvor vegetasjonen er 
dominert av skog, vesentlig gran. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Området har en variert og rik forekomst av kulturminner som 
dekker et langt tidsrom. Et stort jernaldergravfelt med spesielt 
rike gravfunn tyder på at et maktsenter var etablert i 
Heradsbygda i eldre jernalder, og at det foregikk 
handelsvirksomhet. Det er mye verdifull gammel bebyggelse knyttet 
til ulike sosiale miljøer, fra storgårder til tidligere 
husmannsplasser. Skogsdrifta har vært viktig, og det var 
sagbruksdrift og tømmerfløting i Sokna. Det finnes også rester 
etter vassdrevne anlegg som møller, sager og kraftverk. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er først og fremst lokalbefolkningen og hytteeierne, men også 
folk fra regionen, som bruker området til ulike 
friluftslivsaktiviteter. Spesielt de nordøstlige delene av 
vassdraget inn mot Vikerfjellet og Ådalsfjell er attraktive 
turområder for folk i og utenfor regionen. Det samme gjelder 
områdene lengst nord, innover mot Vassfaret. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget brukes mest til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bær/soppturer, bading, jakt og fiske. 
Området er også populært for campingturister som slår seg ned på 
de åpne fururnoene langs vassdraget, f.eks. ved Sognevatn hvor det 
er en campingplass. 

Fotturer/skiturer/bærturer 
Det er spesielt de nordre og østre 
delene av vassdraget som brukes til fotturer, skiturer og 
bærturer. Her er det fint turterreng med fjelltopper på over 1000 
moh. I øst henger området sammen med Vikerfjell og Ådalsfjell 
slik at man har et større område. I nord kan man kommme seg helt 
til Vassfaret. Det kjøres opp løyper på Ådalsfjellet. 
Turistforeningen har merka løype fra Buvasskoia til Storekrak. De 
to hyttene Buvasskoia og Storekrak eies av Ringerike 
turistforening. Turistforeningen har også ei merka løype fra 
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Buvasskoia til Vikerkoia. Hele området fra Sokna til 
fjellområdene i nord er attraktive bærområder, spesielt på . grunn 
av tyttebær. 

Bading 
så å si hele elva, også strekningen mellom Sokna og 
Hønefoss, og de fleste vannene brukes til bading. Heierfossen i 
nærheten av Hønefoss er en av de mest brukte badeplasser på denne 
elvestrekningen. 

Jakt og fiske 
Det drives både småvilt- og storviltjakt i hele 
nedbørfeltet. Sportsfisket er begrenset ettersom vannene er sure. 
Et unntak er Sognevatn hvor det fiskes en del. Det foregår 
kalking i vannene. Tidligere ble det krepset i Sørgefoss ved Ask. 

Bruken av området er stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Mesteparten av vassdraget brukes som nærtur- og helgetur- område 
av lokalbefolkningen, mens enkelte deler også brukes til helge
og ferieturområde av hyttefolk og folk utenfor regionen. I øst 
grenser nedbørfeltet til Vikerfjell og Ådalsfjell som er sværot 
attraktive og mye brukt som turområder. Områdene i nord, på 
grensa inn mot Vassfaret, blir også mye brukt. Begge disse 
områdene brukes antagelig like mye til friluftsliv som selve 
vassdraget. 

5 PLANSITUASJONEN FOR VASSDRAGET 

I kommuneplanen for Flå kommune er vassdraget regulert til 
utmarks- og skogsområde, med unntak av Buvatnet, Langvatnet og 
Frisvatnet som er regulert til fritidsbebyggelse. I arealdelen i 
den reviderte kommuneplanen har kommunen ytterligere frigitt 
områdene på nordøstsiden av Frisvatnet og rundt Langvatn til 
hyttebygging. Dette representerer en fortetting i forhold til 
dagens situasjon. 

I Ringerike kommune er områdene rundt Sandvatnet, Eidvatnet og 
øvre Kollsjø betegnet som verdifullt strandareal. I planen for 
Ådalsfjellene, Ringerike kommune, er arealene nord for Eidvatnet 
og sørover forbi nedre Kollsjø avmerket som områder hvor 
hyttebygging kan settes i verk etter godkjent disposisjonsplan. 
Generalplanen for Ringerike sier ellers ikke noe om vassdrageot 
for øvrig. 

Rundt tettstedet Sokna foreligger det planer om ny riksvei 7, 
parsell Sokna - Breivassdammen, som vil berøre vassdraget i dette 
området. 
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6 SAMMENDRAG 

Vassdraget ligger mellom Krøderen og Sperillen, og har et stort 
nedbørfelt som strekker seg fra sørlige del av Vassfaret i nord 
til utløp i Tyrifjorden i sør. Vassdraget består av to større 
grener som renner sammen i Strømsåttelva, og får senere navnet 
Sokna. I øvre del av nedbørfeltet er det liten fast bosetting, 
men mange hytter. Strekningen mellom Sokna og Hønefoss er tettere 
befolket.Her renner elva parallelt med ry. 7. De øvre områdene har 
et relativt urørt preg, de tekniske inngrepene består i 
skogsbilveier, flatehogst og kraftledning, samt rester etter 
tømmerfløtingsanlegg. 

Området er godt egnet til en rekke tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter. De vanligste er fotturer, skiturer, 
bærplukking, bading, jakt og litt fiske. Spesielt de øvre delene 
er fine turområder, mens hele elvestrekningen brukes til bading 
og noe fiske. Tilgjengeligheten er god, og Turistforeningen har 
enkelte merkede løyper og to selvbetjeningshytter i de nordre 
områdene. Det er først og fremst lokalbefolkning og hytteeiere 
som bruker vassdraget til dag-, helge- og ferieturer. Bruken av 
området er stor. I øst grenser nedbørfeltet til 
Vikerfjell/Ådalsfjell, i nord til Vassfaret. Dette er fine 
turområder som også brukes av folk utenfor regionen. Både 
Vassfaret og Holleia, som ligger sør for nedbørfeltet, er varig 
verna mot kraftutbygging. 

I kommuneplanen for Flå er arealer frigitt rundt Frisvatnet og 
Langvatnet til bygging av ca 100 nye hytter i tillegg til de som 
allerede er der. De nordøstre delene av nedbørfeltet, mot 
Vikerfjell og Ådalsfjell i Ringerike kommune, er avmerket som 
områder hvor hyttebygging kan tillates. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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01S.EZ LYNGDALS ELVA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger i skogsområdet mellom Numedal og Simoa i 
kommunene Flesberg og Rollag. Nedbørfeltet strekker seg fra 
Tovstjern i nord via flere større vann til elvas utløp i 
Numedalslågen ved Lampeland. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Flesberg kommune 2538 innbyggere og Rollag 
1462 innbyggere. Det er en del spredt bosetting innenfor 
nedbørfeltet, og to mindre tettsteder; Lyngdal som ligger 
midt i området og Lampeland ved elvas utløp. I disse to 
skolekretsene bor det henholdsvis 460 og 1349 personer. 

N ":------.~---
umeda/S/~gen ---.::, Lampeland 

'~ 3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Lyngdalselva. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består av gneiser og andre omdannete bergarter 
av prekambrisk alder, og dypbergarter og gangbergarter av 
prekambrisk alder, vesentlig amfibolitt og gabbro. 

2.2 TOPOGRAFI 

Vassdraget har et småkupert relieff med topper på 
500-600 m o.h. Det er relativt mange vann og stilleflytende loner i 
hele nedbørfeltet. Mellom disse går elva hovedsakelig 
i stryk, men har også mer stilleflytende partier. Det er 
også mye myrlendt terreng. Dalførene følger stort sett 
berggrunnens fallretning NNV-SSØ. Landskapsmessig kan 
vassdraget karakteriseres som et dal- og åslandskap. 

2.3 VEGETASJON 

Vegetasjonsmessig tilhører vassdraget de østlandske 
barskogsområder, med gran som dominerende art og med furu 
på skrinnere partier. Lokale strøk har furuskog på 
glasifluviale avsetninger. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

så å si hele nedbørfeltet er påvirket av tekniske inngrep. 
Det er en del bosetting, både spredt og konsentrert til 
tettstedene Lyngdal og Lampeland. Tilsammen finnes det ca 
50 hytter hvorav en del ligger ved Haugesjø og en del ved 
Lona ved Lyngdal. I tillegg til alle hovedveiene som går på 
kryss og tvers i hele området, finnes det også en rekke 
skogsbilveier. En kraftledning strekker seg fra Landegrenda 
vest i området, følger vestsida av veien mot Lyngdal og 
går videre nordvestover til nordenden av Haugesjø. på 
grunn av skogsdriften er det flere flatehogstfelt. 
Lyngdalselva er et gammelt fløtningsvassdrag med rester 
etter fløtningsdammer i flere av vannene. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Hele nedbørfeltet er relativt lett tilgjengelig. Det går en 
rekke veier og skogsbilveier rundt i området. Terrenget er 
småkupert med endel skog, og lett å ta seg fram i. 
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4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

Både på grunn av topografien og tilgjengeligheten er 
vassdraget egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bading, bærturer, jakt og fiske. 
De fleste vannene har naturlige badeplasser, mens det er 
tilrettelagt for bading enkelte steder. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapsmessig er vassdraget et typisk lavlandsvassdrag 
uten de store høydeforskjellene. Vegetasjon og dyreliv er 
typisk for regionen. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Landegrenda og Lyngdal har hatt gårdsbosetting i 
jernalderen. på ferdselsveien til Sigdal ligger det en 
stein med skålgroper. Slike funn er sjeldne i dette 
distriktet, og antyder at bosetningen kan gå tilbake til 
bronsealderen. Bøndene i Numedal ble i 1628 pålagt 
pliktlevering av trevirke og -kull til Kongsberg sølvverk. 
Lyngdalselva hørte på 17QQ-tallet til Kongsberg sølvverks 
skogs- og fløtningsvesen. En rekke vassdrevne anlegg og 
rester av slike finnes også i området. Det har vært gruver 
flere steder i Lyngdal. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes stort sett bare av lokalbefolkning og 
hytteeiere. Området brukes til dags-, helge- og 
ferieturer. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De aktivitetene som er mest vanlige er fotturer, bading, 
jakt og fiske, i noen grad skiturer. 

Fotturer/skiturer 
Fotturer og skiturer drives helst i tilknytning til 
hyttene, rundt Haugesjø og ved Lona. Ved Lyngdal sentrum er 
det et idrettsanlegg. Det kjøres opp løyper her og på 
vestsiden av elva. Lysløype finnes også her. 

Bading 
De aller fleste vannene og elva brukes til bading. I 
Lyngdalselva ved Lampeland er det tilrettelagt en 
badeplass. 
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Jakt og fiske 
Det drives både småvilt- og storviltjakt innenfor hele 
nedbørfeltet, hovedsakelig av grunneierne. Det finnes både 
sik, ørret og røye i vassdraget, og det fiskes i alle 
vannene. 

Bruken av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget har betydning som nærfriområde for 
lokalbefolkningen og som helge- og ferieturområde for 
hytteeiere. Området ligger såpass nær Blefjell at dette 
fjellområdet er mer attraktivt som turområde sommer og 
vinter. 

5 PLANSITUASJONEN FOR VASSDRAGET 

I en fylkeskommunal plan for Flesberg er disse områdene 
innenfor nedbørfeltet foreslått som: 

Strand - kulturlandskap 
Lyngdal og Paradisbukta - kulturlandskap 
Gjømlevatn - badeplass 
Vatnebrynnvatnet - opparbeide og sikre badeplass 
Haugesjø - badeplass 

Vatnebrynnvatnet er også et naturreservat. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget ligger i skogsområdet mellom Numedal og Simoa. 
Det er spredt bebyggelse og to tettsteder; Lyngdal og 
Lampeland. så å si hele nedbørfeltet er påvirket av 
tekniske inngrep som en rekke veier, skogsbilveier, 
flatehogst, bebyggelse, hytter og kraftledning. Det er også 
rester etter fløtningsdammer i flere av vannene. 

Terrenget, som er småkupert og dominert av skog, og den 
lette tilgjengeligheten, gjør at vassdraget er godt egnet 
til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter. De vanligste 
er fotturer, bading, jakt og fiske, i noen grad skiturer. 
Bortsett fra en tiltrettelagt badeplass i Lyngdalselva ved 
Lampeland, og oppkjørte løyper/lysløype ved Lampeland 
sentrum, er det ikke gjort tilrettelegging for 
friluftslivet. Området brukes stort sett bare av 
lokalbefolkningen og hytteeiere til dagsturer, helge- og 
ferieturer. 

I en fylkeskommunal plan for Flesberg er det foreslått 
opparbeiding av badeplasser i Gjømlevatn, Vatnebrynnvatnet 
og Haugsjø. Det foreligger ingen planer for vassdraget for 
øvrig. 

Vassdraget har middels verdi for friluftslivet. 
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Oversikt over nedbørfeltet til Sørkjeåi og Raua 



40 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger i kommunene Tinn og Rollag, på platået 
mellom Tinnsjø og Numedal. I sør ruver fjellpartiet hvor 
Blenuten 1213 m o.h. er høyeste topp innenfor nedbørfeltet. 
Sørkjeåi har sitt utspring i Sørkjevatn, som utgjør en 
betydelig arealmessig andel av nedbørfeltet, og renner ut 
i Numedalslågen 3 km sør for Rollag. I vest grenser 
nedbørfeltet til Raua. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Tinn kommune ca 1000 innbyggere, og Rollag 
kommune ca 1450. Det finnes ingen fast bosetting innenfor 
nedbørfeltet. Nærmeste tettsted er Rollag. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Hele nedbørfeltet tilhører det store sørnorske 
grunnfjellsområde. Områdene omkring Sørkjevatn består av 
omdannete vulkanske bergarter og kvartsitter. Lenger ned i 
feltet gjennomsettes kvartsitten av granitter og 
amfibolitter. 

2.2 TOPOGRAFI 

Sørkjevatn ligger ca 750 m o.h. og er omgitt av topper på 
opptil 1250 m o.h. Områdene vest og nord for Sørkjevatn er 
stort sett et platå, mens man i sør finner det mer markerte 
Blefjellmassivet med et kraftigere relieff. Fra Sørkjevatn 
til Hagatjørn renner elva i en relativt vid dal, og fra 
Hagatjørn faller elva bratt ned til Numedalslågen som her 
ligger ca 200 m o.h. Her har elva laget et markert gjel. 

2.3 VEGETASJON 

De ulike vegetasjonssoner fra lavland til fjell er godt 
representert. Næringsfattig grunnfjell gir grunnlag for en 
overveiende artsfattig og lite produktiv vegetasjon. Det er 
granskogen som dominerer skogsbildet. Lyngrik furuskog er 
også vanlig i høyereliggende deler. Bjørkebeltet er 
forholdsvis smalt, og fjellvegetasjonen synes å være 
forholdsvis karrig. Fattig myrvegetasjon dekker store 
arealer i høyereliggende deler av feltet, men rikere myrer 
forekommer også. 
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3 INNGREP I NEDBØRPELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Nedbørfeltet er relativt lite påvirket av tekniske inngrep. 
Inngrepene består i enkelte mindre veier/skogsbilveier, 
bl.a. to fra bygda opp til henholdsvis Hagatjønn og 
østenden av Sørkjevatn. Det går også vei på begge sider av 
Sørkjevatn. Store deler av området er sterkt påvirket av 
flatehogst. Tilsammen finnes det ca 30-40 hytter og støler 
innenfor nedbørfeltet. 

4 PRILUPTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

De mange veiene/skogsbilveiene inn i nedbørfeltet gjør at 
tilgjengeligheten er god. Det går bilvei helt fram til 
Sørkjevatn, men de siste par km er stengt for allmenn 
ferdsel. Terrenget er oversiktlig og lett framkommelig og 
er velegnet til turer. Området er også innfallsport til 
Blefjell. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

Både på grunn av topografien og tilgjengeligheten er 
vassdraget svært godt egnet til ulike tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Nedbørfeltet ligger som et relativt urørt 
naturområde mellom mer berørte og intensivt brukte områder, 
og har derfor også stor opplevelsesverdi. Nedbørfeltet 
ligger i forbindelseslinjen Blefjell - Vegglifjell -
Hardangervidda. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapet rundt Sørkjevatn er mer variert og kontrastrikt 
enn det som er vanlig i sidevassdragene til Numedal. 
Sørkjevatn er sentralt og dominerende i landskapsbildet, og 
står i kontrast til høydene rundt. De nedre delene av 
nedbørfeltet skiller seg ikke ut fra andre områder langs 
Numedal. Vegetasjonen er variert med et bredt spekter av 
vegetasjonstyper. på Blefjell finnes en egen villreinstamme 
som bruker vassdraget helt nord til Sørkjevatn. Både elg, 
hjort og rådyr har tilhold i nedbørfeltet, mens gaupe 
opptrer som streifdyr. Det meste av nedbørfeltet har gode 
skogsfuglbiotoper, men fuglefaunaen synes ellers å være 
relativt artsfattig som i Numedalsregionen for øvrig. 
Vassdraget har store muligheter for naturopplevelse, ikke 
minst på grunn av stor grad av uberørthet. Nærliggende 
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områder på begge sider av Numedal er sterkt påvirket av 
inngrep, enten i form av kraftutbygging eller hyttebygging. 
Som en kulturhistorisk attraksjon kan nevnes at Nansen 
hadde sitt feriested, Ålmannbui, i nordenden av Sørkjevatn. 
Dette huset med sin spesielle stil står der fremdeles. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Områdene ved Sørkjevatn har vært viktig for jernproduksjon 
i forhistorisk tid. Det er også mulighet for å finne spor 
etter steinbrukende fangstgrupper ved vannet. Fra nyere tid 
er det registrert kulturminner knyttet til seterdrift, 
skogsdrift og turisme. Her er setre for både Telemarks- og 
Buskerudgårder. Ålmannbui fra 1890-årene er knyttet til 
Fridtjof Nansen som eide denne fra 1899-1908 og som også 
satte sitt preg på bygda. Det er bevart rester etter et 
damanlegg som ble brukt for fløting av tømmer til Kongsberg 
Sølvverk fra 1855 til ca 1890. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes først og fremst av hytteeiere både i 
og utenfor nedbørfeltet, men også av lokalbefolkning og 
grunneiere. Ettersom vassdraget er innfallsport til 
Blefjell, og DNTs løype fra BolkesjøjBlefjell til 
Hardangervidda såvidt går innom området i sørvest, brukes 
det også av folk fra andre deler av landet. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget er mest brukt som ski- og fotturområde og til 
jakt og fiske. 

Skiturer/fotturer 
Området brukes mye til ski- og fotturer. Populære turmål 
vinterstid er Veslebufjell og Senhovd. I sørvest går DNTs 
løype såvidt innom nedbørfeltet. Området er også en 
fin innfallsport til Blefjell. 

Jakt og fiske 
De større vanna har gode bestander av ørret, og vannet er 
mindre surt enn i mange av områdene omkring. Fisket i 
Sørkjevatn drives stort sett bare av grunneierne, mens 
fisket i småvanna og elva stort sett er fritt. Det jaktes 
på elg, rådyr, hjort og villrein. Av småvilt tas det mest 
rype, skogsfugl og hare. Jakta drives stort sett bare av 
grunneierne. 

Dagens bruk av området er stor. 
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4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget har landskapskvaliteter som gir store muligheter 
for naturopplevelse, dessuten er det lite påvirket av 
inngrep, og ligger som en del av et større sammenhengende 
naturområde. Lokalt finnes det ingen, og regionalt finnes 
det få, alternative områder med tilsvarende kvaliteter. 
Området har betydning for lokalbefolkning og hytteeiere i 
og utenfor nedbørfeltet og tilreisende. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Det er ikke utarbeidet generalplan for Rollag kommune, og 
kommuneplanen er under utarbeiding. Kommunen opplyser at 
hele nedbørfeltet er regulert til friluftslivsområde, og 
hyttebygging er forbudt. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget ligger på et platå mellom Tinnsjø og Numedal, 
med Blefjellmassivet i sør. Sørkjevatn utgjør en stor del 
av nedbørfeltet. Landskapet rundt vannet er mer variert og 
kontrastrikt enn det som er vanlig i sidevassdrag til 
Numedal, mens de nedre delene av nedbørfeltet er typiske. 
Vassdraget har stor grad av urørthet. Det finnes ingen fast 
bosetting i området, men ca 30-40 hytter og støler. De 
tekniske inngrepene består ellers av skogsbilveier og 
flatehogst. Vegetasjonen er variert med et bredt spekter av 
vegetasjonstyper. Av mer sjeldne pattedyrearter finnes 
villrein og gaupe. Fuglefaunaen er relativt artsfattig. Ved 
Sørkjevatn finnes rester etter jernproduksjon i 
forhistorisk tid. Fra nyere tid er det registrert 
kulturminner knyttet til seterdrift, skogsdrift og turisme. 
F. Nansen hadde eiendom her rundt århundreskiftet. 

Vassdraget er godt egnet og mye brukt til fotturer, 
skiturer, jakt og fiske. Området er også innfallsport til 
Blefjell. Terrenget er lett å ta seg fram i og 
framkommeligheten innenfor området er god. Det finnes ingen 
tilrettelegging for friluftslivet. Området brukes både av 
lokalbefolkning og hytteeiere i og utenfor nedbørfeltet. 
DNTs løype fra BOlkesjø/Blefjell til Hardangervidda går 
såvidt innom området i sørvest. 

I kommuneplanen for Rollag er hele vassdraget regulert til 
friluftslivsområde med forbud mot hyttebygging. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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016.BEB2Z RUSÅI 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Rusåi ligger i Vinje kommune, og strekker seg fra 
Rassteintjørnane som ligger på 1160 m o.h. til elvas samløp 
med Smørekleppåi nede i dalen nordvest for Vinjevatn. I 
nord grenser nedbørfeltet til Klevastølåi, og i sør til 
Rukkeåi - Dalåi som er et varig verna vassdrag. 

t 
3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Rusåi og Klevastølåi 

1.2 BEFOLKNING 

Vinje kommune hadde i 1989 ca 4000 innbyggere. Det er ingen 
fast bosetting innenfor nedbørfeltet bortsett fra de nedre 
deler av vassdraget hvor det finnes enkelte gårder og 
bolighus . Nærmeste tettsted er Åmot som ligger ca 13 km 
fra elvas utløp. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Vassdraget ligger innenfor det store sørnorske 
grunnfjellsområdet. Vinjerudalen er anlagt langs en markert 
sprekkesone eller mulig forkastning i berggrunnen. 

2.2 TOPOGRAFI 

Den gamle paleiske overflaten eller rester etter denne 
preger store deler av området. Platået er høytliggende 
(1100-1300 m o.h.) og domineres av fjell i dagen og av store 
mengder forvitret stein/blokkmark. Det ensartede 
fjellplatået gjennomskjæres av to daler, Smørkleppdalen i 
nord og Vinjerudalen i sørøst. Disse dalene danner markerte 
innslag i landskapsbildet. øverst har Vinjerudalen en 
typisk U-form, mens den lenger ned skjærer seg nedover og 
danner en V-dal. Dalen er dannet av is og vann som har hatt 
gode betingelser for erosjon langs en svakhetssone i 
berggrunnen. I visse partier har Rusåi skåret seg dypt ned 
og går stort sett i stryk hele veien til samløpet med 
Smørkleppåi. 

2.3 VEGETASJON 

Det høytliggende fjellplatået har tynt jordsmonn og sparsom 
vegetasjon. Det er lite myr i området, mens vann er et 
viktig innslag i landskapet. Dette gir et særpreget 
landskapsbilde aven gold, blokkrik villmark overstrødd med 
små vann og vassdrag. Der hvor det finnes fjellbjørkeskog 
er den storvokst og tett, stedvis med innslag av artsrike 
høgstaudesamfunn. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Det finnes svært få tekniske inngrep i nedbørfeltet. 
Nederst i dalen ved Rusåis utløp ligger det noen gårder og 
bolighus samt enkelte mindre veier, bl.a. en traktorvei fra 
Vinjerui opp mot fjellet og en kjerrevei til Mjaugedal. I 
nærheten av Mjaugedal ligger det en TV-omformer. E 76 
krysser elvas utløp . I Vinjerudalen finnes flere seterbuer 
og ca 10 hytter. Langs stien her er det hogd ut et belte på 
hver side primært for skiløype og sekundært for 
snøscooterkjøring (frakt av brensel/utstyr og materialer 
til de få hyttene/gamle setrene innenfor) . 
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4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Vassdraget er ikke spesielt lett tilgjengelig. Fra dalen i 
øst kan man komme seg inn i nedbørfeltet ved hjelp aven 
traktorvei som går fra Vinjerui opp mot fjellet. For å 
komme inn i de høyereliggende områdene i vest, må man kjøre 
helt rundt på andre siden av fjellet. Fra østsiden av 
Langeidvatn går det stier innover i vassdraget, og etter at 
det ble bygget bro over vannet er tilgjengeligheten særlig 
sommerstid blitt mye bedre. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

Vassdraget er småkupert med mange vann, slik at 
framkommeligheten og egnetheten for ulike 
friluftslivsaktiviteter ikke er spesielt god. Området egner 
seg til enkle fotturer og skiturer. Andre aktiviteter er 
pga. tilgjengelighet og terrengform mindre aktuelle. 
Bortsett fra flere umerkede stier innover i vassdraget, 
finnes det ingen tilrettelegging for friluftslivet. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

For omtrent hele vassdraget er landskapsbildet dominert av 
en gold, blokkrik villmark overstrødd med små vann og 
vassdrag. Det finnes innslag av fjellbjørkeskog. Området 
har et urørt preg og et rikt dyreliv med stort 
artsmangfold. Fjellrev, en truet art i nordisk målestokk, 
finnes fast i området, og bjørn har vært observert. på 
heiene finnes gode fjellrypeterreng. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Kjente kulturminner (stein- og jernalder) er knyttet til 
hoveddalføret. Vinje har vært kirkested siden 
middelalderen. Langs Vinjerudalen er det muligheter for å 
finne kulturminner fra stølsdrift og annen utmarksdrift i 
de samme periodene. Også nyere tids kulturminner er knyttet 
til gårds- og stølsdrift. Langs Rusåi har det ligget ei 
kvern. Ved Gjuvstøl og ellers i Vinjerudalen er det 
kulturminner etter stølsdrift og utslåtter. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 



47 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er først og fremst lokalbefolkningen som bruker 
vassdraget til nærtur- og helgeturområde. De øvre delene av 
vassdraget brukes også i noen grad av turister fra Hovden 
og hytteiere fra området sør for Langeidvatn. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget brukes til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer og jakt og fiske. 

Fotturer/skiturer 
Vinterstid blir særlig de nordvestlige deler av området noe 
brukt som dagsturområde av turister fra Hovden. Sør for 
Langeidvatn er det et stort hytteområde, og folk herfra 
bruker også nedbørfeltet. Det arrangeres også årlig et 
turskirenn som går gjennom området. Både de øvre og nedre 
delene av vassdraget brukes i noen grad til fotturer. 

Jakt og fiske 
Private grunneiere eier jaktrettene, men mye av terrenget 
blir leid bort til villrein- og småviltjakt. Nedbørfeltet 
over skoggrensa tilhører Setesdal Austhei villreinområde og 
er viktige for rein og reinsdyrjakt. Det er helst 
innenbygdsboende som bruker terrenget til jakt. 
Fjellområdet blir regnet som et lokalt godt rypeterreng. I 
de nedre delene drives det jakt på elg, hovedsakelig av 
grunneiere. Rusåi er av relativt liten interesse når det 
gjelder sportsfiske. I lonene ved Finnebu/Gjuvstøl blir det 
fisket noe ørret med stang. Fiskerettene i vannene og 
elvene er privateide. I Supsavatna blir det fisket en god 
del med garn, og noe med garn og stang i Russtjønnane. 
Vannene er av de som er mest utsatt for forsuring i 
kommunen. 

Dagens bruk av området er liten. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget har først og fremst betydning for 
lokalbefolkningen som bruker det til kortere dags- og 
helgeturer. på grunn av sin urørthet egner det seg for 
villmarksopplevelse. Vassdraget er dessuten til dels 
vanskelig tilgjengelig. I nord grenser det til Klevastølåi, 
et vassdrag som er bedre egnet til ulike 
friluftslivsaktiviteter. Vassdraget er et av de få 
gjenværende i fylket som ikke er utbygd. 
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5 PLANSITUASJONEN FOR VASSDRAGET 

I arealdelen av kommuneplanen (1988-99) er hele området 
lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsområde. Med 
unntak av de nederste to-tre km, tilhører området sone l, 
der bare bygninger knytta direkte til landbruksnæring (og i 
spesielle tilfelle utleiehytter) kan bygges. De nederste 
km tilhører sone 2 der det er lov å bygge hytter (krever 
bebyggelsesplan) . 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget har ikke fast bosetting bortsett fra enkelte 
gårder og bolighus i de nedre områdene i øst. Det finnes 
enkelte hytter og nedlagte støler. Bortsett fra bosetting 
og veier i forbindelse med denne, og en TV-omformer, er 
vassdraget ikke berørt av tekniske inngrep. Landskapet er 
preget av gold blokkrik villmark med mange små vann og 
vassdrag. Vegetasjonen er sparsom, bortsett fra i 
Vinjerudalen som er et frodig og markert innslag i 
landskapsbildet. Her finnes det også flere seterbuer. 
Området har et urørt preg og et rikt dyreliv. Det er rester 
etter kulturminner både fra steinalder og middelalder. 
Nyere tids kulturminner er knyttet til gårds- og 
stølsdrift. 

Nedbørfeltet er egnet til enkelte tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Det finnes ingen tilrettelegging for friluftslivet. 
Området brukes først og fremst av lokalbefolkning til nær
og helgeturer, dette gjelder spesielt Vinjerudalen. De 
høyereliggende områdene brukes også av turister og 
hytteeiere vest for nedbørfeltet. Det arrangeres årlige 
turskiløp gjennom området. 

Vassdraget er et av få gjenværende i fylket som ikke er 
utbygd. I sør grenser det til Rukkeåi-Dalåi som er varig 
verna. 

Vassdraget har middels verdi for friluftslivet. 
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016.BEBZ KLEV ASTØLAI 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Klevastølåi ligger i Vinje kommune. Vassdraget strekker seg 
fra nedre Vrongavatn i nordvest til elvas samløp med 
Smørkleppåi rett nordvest for Vinjevatn. I sør grenser 
nedbørfeltet til Rusåi. 

r 
3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Klevastølåi og Rusåi 

1.2 BEFOLKNING 

Vinje kommune hadde i 1989 et innbyggertall på ca 4000. 
Det er ingen fast bosetting innenfor nedbørfeltet bortsett 
fra nedre deler hvor det er enkelte gårder og bolighus. 
Nærmeste tettsted er Åmot som ligger ca 15 km unna. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består av forskjellige typer gneis og granitt. 
Nedre del av Smørkleppdalen har flere store rasmarkpartier 
langs nordsida. Store deler av disse urene har grove 
blokker og er uten vegetasjon. Begge elvene går gjennom 
glasialeroderte U-daler, men sidedalen munner ut hengende i 
forhold til hoveddalen. 

2.2 TOPOGRAFI 

Det ensartede fjellplatået gjennomskjæres av to daler, 
Smørkleppdalen i nord og Vinjerudalen i sørøst. Disse 
dalene danner markerte innslag i landskapsbildet. 
Vinjerudalen og fjellplatået er typisk for regionen når det 
gjelder landskap, mens Smørkleppdalen må karakteriseres som 
variert og særpreget. Her er topografien vekslende, fra 
stupbratte fjellsider med rasmarker i nedre deler til brede 
dalbunnspartier med stilleflytende elv og stølslandskap i 
øvre deler. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

I tillegg til noen veier i tilknytning til bebyggelsen i 
nedre deler av vassdraget, består de tekniske inngrepene 
innenfor nedbørfeltet av 30-40 hytter og en del støler i 
øvre del av Smørkleppdalen fra Fitjevatnet til 
Vrongavatnet, og rundt Råkadalsvatnet. Øvre Vrongavatn og 
Tangavatn er overført til Langeidvatn i forbindelse med 
Tokkeutbyggingen. Et av alternativene for overføring av 
gassrørledning til Østlandet vil berøre hele nedbørfeltet; 
ledningen legges gjennom Smørkleppdalen og på sørsiden av 
Vrongavatn. Kommunen har krevd at denne må legges i tunnell 
på hele strekningen gjennom nedbørfeltet. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Vassdraget er til dels lite tilgjengelig på grunn av store 
høydeforskjeller. Det går flere stier inn i nedbørfeltet; 
en gammel stølsvei/sti inn gjennom Smørkleppdalen, stier 
fra nord inn mot Råkadalsvatnet og fra vest inn mot 
Vrongavatna. Setervei fra Samastad gir lett adkomst til 
nordre del av feltet. Stiene er umerka. 
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4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

på grunn av store høydeforskjeller og tildels kupert 
terreng, har området begrenset egnethet for ulike 
friluftslivsaktiviteter. Det er best egnet til 
tradisjonelle aktiviteter som fotturer, skiturer og jakt 
og fiske. Det finnes ingen form for tilrettelegging for 
friluftslivet. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Hele vassdraget har stor variasjon når det gjelder 
landskapsopplevelse. Det veksler fra gold, blokkrik 
villmark til frodige vegetasjonsområder og gamle 
stølsområder. Smørkleppdalen skiller seg ut som et område 
med store opplevelsesmuligheter pga. sin variasjonsrikdom 
og sitt særegne landskapsbilde. Dyrelivet er rikt med stort 
artsmangfold. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

I fjellet er det spor etter jernutvinning som sammen med 
jakt og fangst har vært en viktig ressursleverandør i Øvre 
Telemark i jernalder og middelalder. Gårdene i 
Smørkleppgrenda har mange eldre hus med verdifulle gamle 
bygningsmiljøer. Det har vært omfattende stølsdrift i 
Smørkleppdalen hvor det også gikk en gammel ferdselsvei 
over til Setesdal. Rester etter kverner og kraftstasjon 
fra 1928 finnes ved elva. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er først og fremst lokalbefolkningen som bruker 
vassdraget til dags- og helgeturer. Smørkleppdalen blir mye 
brukt som friluftsområde. De øvre delene av vassdraget 
brukes også av hytteeiere. Nedbørfeltet brukes av dem som 
ønsker seg bort fra trafikkerte områder. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget er godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Dette er også de mest vanlige aktivitetene i 
området; jakt og fiske er kanskje det som bringer flest 
folk inn i vassdraget. 

Fotturer/skiturer 
Det er særlig øvre deler av vassdraget som benyttes til 
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skiturer, ofte i tilknytning til hyttene. Lokalbefolkningen 
bruker stort sett dalene som innfallsporter til området, 
og da særlig Smørkleppdalen hvor det også går en gammel 
stølsvei innover. 

Jakt og fiske 
Det fiskes i de fleste vannene selv om området er det som 
er mest utsatt for forsuring i kommunen . Det er først og 
fremst lokalbefolkningen som fisker her. Det selges 
fiskekort for Klevastølåi. De sørvestre delene av 
nedbørfeltet grenser til Setesdal Austhei villreinområde. 
Jakt drives også av lokalbefolkningen. 

Dagens bruk av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Selv om Tangavatn og øvre Vrongavatn, som naturlig 
tilhører nedbørfeltet, er overført til Langeidvatn i 
forbindelse med Tokkeutbyggingen, har vassdraget et urørt 
preg. Det er også variert og opplevelsesrikt. Spesielt 
Smørkleppdalen med dens kvaliteter kan vanskelig erstattes. 
For lokal bruk kan området vanskelig erstattes. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

I arealdelen av kommuneplanen (1988-99) er hele området 
LNF-område (landbruk, natur, friluftsliv). Med unntak av de 
nederste 2-3 km, er området sone 1, der bare bygninger 
knytta direkte til landbruksnæring (og i spesielle tilfelle 
utleiehytter) kan bygges. De nederste km er sone 2 der det 
er lov å bygge hytter (kreve bebyggelsesplan). I arealdelen 
av kommuneplanen er Smørkleppdalen fra Leistveit til 
Smørklepp merket av som verdifullt friluftslivsområde. 
Området fra Fitjevatn til Leistveit er merket av som 
verneverdig naturområde. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget har ikke fast bosetting bortsett fra enkelte 
gårder og bolighus i nedre områder i øst. Det finnes en del 
hytter og nedlagte støler i øvre del. Av inngrep ellers er 
øvre Vrongavatn og Tangavatn, som naturlig tilhører 
nedbørfeltet, overført til Langeidvatn. 

Området har stor variasjon når det gjelder 
landskapsopplevelse. Det varierer mellom gold, blokkrik 
villmark og frodige vegetasjonsområder og gamle 
stølsområder. Smørkleppdalen skiller seg ut som et område 
med store opplevelsesmuligheter pga. sin variasjonsrikdom 
og sitt særegne landskapsbilde. Dyrelivet er rikt. 
Vassdraget er et av få gjenværende i fylket som ikke er 
bygd ut. 
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Klevastølåi er egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Det finnes ingen form for tilrettelegging for 
friluftslivet. Området brukes av lokalbefolkning til 
nærtur- og helgeturområde, og det er stort sett dalene som 
er innfallsporter, spesielt Smørkleppdalen. De 
høyereliggende områdene brukes også av turister og 
hytteeiere både innenfor nedbørfeltet og fra hytteområdet 
lenger vest. 

I generalplanen er området plassert i sone 1 dvs. at det 
kan nyttes av primærnæringene, men tekniske inngrep som 
hyttebygging er ikke tillatt. 

Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 
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016.F3Z FULLDØLA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Fulldøla ligger nord for Notodden og sørøst for Tinnsjå. 
Hele vassdraget ligger i Notodden kommune. Det har sine 
kilder nord for Nordstulvatnet i Blefjellområdet og utløp i 
Tinne sør for Follsjå. Follsjå er en stor rund innsjø som 
dekker et betydelig areal av den sørlige delen av 
nedbørfeltet. I nordvest grenser nedbørfeltet til Raua. 

r 
3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Fulldøla 
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1.2 BEFOLKNING 

Notodden kommune hadde i 1989 et innbyggertall på ca 12500. 
Vassdraget har liten bosetting, ca 40 gårder/bolighus. 
Bosettingen er konsentrert til Helleberggrenda, rundt 
Bolkesjø og enkelte spredte hus på begge sider av Follsjå. 
Nærmeste tettsteder er Gransherad og Notodden. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består av omdannete sedimentære og vulkanske 
bergarter av prekambrisk alder. I øst er det granittisk 
gneis og amfibolitt, og i vest består berggrunnen vesentlig 
av metarhyolitt. I nordvest finnes også kvartsitt og 
kvartsittskifer. 

2.2 TOPOGRAFI 

Høydeforskjellene i vassdraget er store. Helt nord i 
nedbørfeltet ligger Blefjell med topper på over 1300 m o.h., 
mens Follsjå ligger omkranset av koller på 300-500 m o.h. 

2.3 VEGETASJON 

Vassdraget ligger i forfjellsregionen med hovedsakelig 
nordlig boreal vegetasjon. I de lavere deler finnes en del 
granskog av rikere typer, sammen med furuskog på skrinnere 
og tørrere mark. I de høyere deler dominerer furu- og 
barblandingsskog. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Det er særlig den søndre delen av nedbørfeltet som er 
påvirket av tekniske inngrep som veier, kraftledninger, 
bebyggelse og flatehogst. Den nordre delen er relativt lite 
berørt, med unntak av noen mindre veier/skogsbilveier. 

Landbruk/bebyggelse 
Det er svært liten bosetting i nedbørfeltet, og denne er 
knyttet til rv.3? og noen få hus på hver side av Follsjå. I 
den nordre delen av vassdraget finnes det ingen fast 
bosetting. Det er tilsammen 100 hytter/setre i området. 

Veier 
Rv.3? krysser nedbørfeltet midtveis; på nordsiden av 
Nørdsettjern, Midttjern og Harpet jern. Fra Bolkesjø 
går det en fylkesvei sørover, på østsiden av Follsjå mot 
Notodden sentrum. Ellers er det flere mindre 
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veier/skogsbilveier spredt i nedbørfeltet, særlig i sør. 
Nord for rv.37 går det bare to veier nordover, den ene fra 
Helleberg til Nordstulvatnet, og den andre fra Helleberg 
nordøstover til Finnlia. 

Kraftledninger 
Tre kraftledninger krysser nedbørfeltet i sør, på 
henholdsvis nord- og sørsiden av Follsjå, og på nordsiden 
av rv.37. 

Flatehogst 
på grunn av skogsdrift i området finnes det flere 
flatehogstfelt. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Hele vassdraget er lett tilgjengelig. I sør går det flere 
veier på kryss og tvers, og enkelte stier. I nord går det 
bomvei til nordenden av Nordstulvatnet. Herfra går det 
flere stier og løyper, og det er relativt greit å ta seg 
videre innover og opp på fjellet. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Vassdraget er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer og bading. 
Det er også godt egnet til båtbruk/padling, bærturer, jakt 
og fiske og til trening og mosjon. Follsjå har fine svaberg 
og naturlige badeplasser og er velegnet til bading. Fra 
nordenden av Nordstulvatnet og nordover er det fint 
skiterreng med forbindelse direkte til hele 
Blefjellområdet. Ved NordstuI er det opparbeidet 
parkeringsplass og en kiosk. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Nedbørfeltet karakteriseres av store høydeforskjeller med 
vidder mot fjellet og flere større dalfører. Follsjå er en 
relativt stor innsjø som dominerer området. I nord ligger 
den sørlige delen av Blefjell. Store deler av nedbørfeltet 
er skogkledt, og vegetasjonsmessig skiller ikke området seg 
ut fra regionen. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Ulike funn kan tyde på en jordbruksekspansjon i yngre 
steinalder/bronsealder som kan ha omfattet Follsjåområdet. 
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Bolkesjø har lange tradisjoner som skysstasjon og 
gjestgiveri og ligger ved den gamle ferdselsveien fra 
Kongsberg til Telemark. Skogbruk har vært den viktigste 
næringen i nyere tid. Tømmerfløtingen har etterlatt seg 
minner i hele vassdraget, som særlig nedenfor Follsjå var 
regnet som en svært god fl.øtningselv. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er både lokalbefolkning, hytteeiere og folk fra 
Notodden og Kongsberg som bruker nedbørfeltet til ulike 
friluftslivsaktiviteter. Området er spesielt attraktivt som 
ski- og badeområde for folk fra regionen. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget brukes mest til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer og bading. 
på grensa til nedbørfeltet ligger Bolkesjø turisthotell, og 
her er det et slalåmanlegg. 

Bading/båtbruk 
Follsjå har svaberg og naturlige badeplasser, og er 
velegnet til bading. Vannet brukes også til padling, 
brettseiling og andre båtaktiviteter. Dette er det mest 
sentrale badeområdet for Notodden by. 

Skiturer/fotturer 
De øvre delene av området, fra Nordstulvatnet og nordover, 
er mye brukt til skiturer. Herfra går det løyper innover i 
fjellet og til Bletoppen (1342 m o.h.), det høyeste punktet 
på Blefjell. Her er det flott utsikt mot Tinnsjå og 
Gaustadtoppen. Disse områdene brukes også til fotturer om 
sommeren. 

Jakt og fiske 
Det drives jakt på småvilt, rådyr og elg langs hele 
vassdraget. Det fiskes ørret, røye og abbor både i Fulldøla 
og Follsjå. Om vinteren drives isfiske på Follsjå. 

Bruken av området er stor for enkelte aktiviteter. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERINGER 

Vassdraget har betydning for lokalbefolkningen som bruker 
det som nærturområde, og for hytteeiere og folk fra 
regionen som også bruker det til helge- og ferieturer. 
Spesielt nordre del av vassdraget er et velegnet og mye 
brukt turområde som henger sammen med det øvrige av 
Blefjell, som er et større fjellområde. Follsjå er et 
attraktivt badeområde for folk fra Notodden og Kongsberg. 
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5 PLANSITUASJONEN FOR VASSDRAGET 

Notodden kommune har valgt Follsjå som vannkilde for 
Notodden vannverk. Vannverket forsyner i dag ca 10 000 
personer. Dette vil medføre restriksjoner på bruken av 
vannet. 

Langs Nordstuiveien er det vedtatt planer for bygging av 
ca 240 nye hytter, og for Bolkesjøområdet er det plan til 
behandling for bygging av ca 150 hytter. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget har liten fast bosetting, og denne er stort sett 
knyttet til rv.37 og enkelte hus ved Follsjå. Til sammen 
er det 100 hytter/setre i nedbørfeltet. Det er særlig den 
søndre delen av området som er påvirket av tekniske inngrep 
som veier, kraftledning, bebyggelse og flatehogst. 

Området er godt egnet til tradisjonelt friluftsliv. Det er 
spesielt attraktivt som ski- og badeområde for folk fra 
regionen. Follsjå har fine svaberg og naturlige 
badeplasser. Fra nordenden av Nordstulvatnet og nordover er 
det fint skiterreng med forbindelse direkte til Blefjell. 
Området brukes også til fotturer, jakt og fiske. 

Notodden kommune har valgt Follsjå som drikkevannskilde for 
Notodden vannverk. Langs Nordstuiveien er det vedtatt 
planer for bygging av ca 240 nye hytter, og for 
Bolkesjøområdet er det plan til behandling for bygging av 
ca 150 hytter. 

Området har svært stor verdi for friluftslivet. 
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016.F6Z KÅLA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger øst for Gaustatoppen og vest for Tinnsjå 
i kommunene Hjartdal og Notodden. Nedbørfeltet strekker seg 
fra høyfjell ned til Tinnsjå på 190 rnoh. Kåla renner ut i 
Tinnsjå midtveis mellom Tinnoset og Gransherad. I nord 
grenser vassdraget til Digeråi. 

Tinnsjå 

Målestokk 1 :94000 

Oversikt over nedbørfeltet til Kåla 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Hjartdal kommune 1758 innbyggere og Notodden 
hadde ca 12 500. Det er bare i de nedre deler av 
nedbørfeltet, fra Venås til Gransherad, at det er en viss 
bosetting. Gransherad er nærmeste tettsted. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Bergartene er av prekambrisk alder. Sure lavaer er 
vanligst. Disse bergartene, som er de eldste i området, er 
i nordvest dekket av tykke lag med kvartsitt. Kvartsitten 
spalter lett i store heller, og hyppig forekommende 
bølgeslagsmerker viser at fjellet her er dannet av sand 
avsatt i grunne sjøer. 

2.2 TOPOGRAFI 

Nord i området er det høydedrag og et variert og kupert 
terreng, mens Sjåvatnområdet for øvrig har et viddepreget 
landskap. Området kan nærmest ses på som en fortsettelse av 
Hardangervidda på den andre siden av Vestfjorddalen. De 
høyereliggende toppene er restfjell i et paleisk landskap. 
Mesteparten av området ligger mellom 700 og 1000 moh. Det 
flate terrenget ved Sjåvatn har gitt muligheter for to 
naturlige utløp fra vannet; et til Digeråi i nord og et til 
Kåla i sør (90% av avløpet fra Sjåvatn går til Digeråi, og 
de resterende 10% går til Kåla). Begge elvene har 
erosjonsbasis i den markerte U-dalen i øst der vi finner 
Tinnsjå og Tinnåa. Kåla drenerer først et småkupert område, 
senere en U-dal, Kålidalen, mot sørøst. Nederst, nærmere 
samløpet med Tinnåa, er Kålidalen preget avelveerosjon og 
har V-form nord for Rudsgrend. 

2.3 VEGETASJON 

Mesteparten av området ligger i et belte med 
fjellbjørkeskog, mens ren fjellvegetasjon dekker størst 
sammenhengende arealer i nordvest. Furu finnes bare spredt 
på enkelte koller og av og til i myrkanter. Fattige 
vegetasjonstyper dominerer sterkt, med blåbærgranskog og 
bjørkeskog over store områder. Større arealer er dekket av 
myr. Floraen består av et stort antall arter som er vanlig 
for regionen, men fjellfloraen er fattig. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Nedbørfeltet er så godt som uten tekniske inngrep. Rett sør 
for Tinnoset går det vei opp gjennom Kålidalen parallelt 
med Kåla. I Kålidalen er det mange hytter, ved Transtul er 
det en konsentrasjon på ca 60 hytter, og ytterligere er 
planlagt bygd. I de nedre deler finnes det noen eldre 
hytter. øverst ved Sjåvatn er det noen spredte hytter og 
støler. Ellers finnes det flatehogst og små grustak som 
brukes til vedlikehold av vei. 
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4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Det går vei inn Kålidalen til et stykke forbi TjørnstuI. 
Her er terrenget bratt opp til Sjåen og relativt vanskelig 
å ta seg fram i. Kålidalen er en slak dal hvor det er 
lettere å ta seg fram. Oppe på platået går det flere stier 
inn til Sjåvatn. Her er det fjellterreng og lett 
framkommelig. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Spesielt øvre deler av nedbørfeltet, men også Kålidalen, er 
svært godt egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Mesteparten av nedbørfeltet er et fjellplatå som ligger 
over skoggrensa med vidder, myrer og fjell. Sjåvatn ligger 
omgitt av fjell i nordvest og øst, og slakke, myrlendte 
viddeområder i nord og sørvest. Dette vannet har en viss 
geofaglig interesse fordi det er et av få vann i Norge som 
har to utløp og fremdeles er urørt. I de lavereliggende 
delene er det til dels tett granskog. Vegetasjonen er 
gjennomgående fattig og uten særpregede innslag. Fuglelivet 
er middels rikt og trolig representativt for regionen i 
likhet med faunaen for øvrig. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Det er funnet en pilespiss fra yngre steinalder SOIn trolig 
stammer fra sesongjakt på villrein av folk som holdt til 
utenfor området. Ellers finnes det dyregraver fra 
middelalderen eller forhistorisk tid og kullmiler i 
området. De kulturminnene som i dag først og fremst preger 
området, er alle stølene. Tuftene og de bevarte husene 
dekker et langt tidsrom, muligens fra middelalderen eller 
forhistorisk tid til i dag. Stølene er ledd i et 
flerstølsystem, hvor vårstølene ligger nær gårdene, gjerne 
i skogen, mens sommerstølene ligger høyere opp, bl.a. rundt 
Sjåvatn. Her er det flere støler med godt bevarte gamle hus 
i stein, laft eller bindingsverk. 

Opplevelsesmulighetene i område~ er midjels store. 
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4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er både bygdefolk, hyttefolk og folk fra hele 
distriktet: både Rjukan, Notodden, Tuddal og Hjartdal som 
bruker området til ulike aktiviteter. I mindre grad brukes 
det også av turister på Gaustablikk Høyfjellshotell og 
Kvitåvatn Turisthotell og Fjellstue. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Området brukes til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. 

Fotturer 
Selv om Gaustatoppen ligger rett i nærheten, og mange har 
den som mål for sine fotturer, brukes også selve 
nedbørfeltet til turgåing. Det er først og fremst de 
høyereliggende delene som brukes: bl.a. går det flere 
stier innover mot Sjåvatnområdet. Kålidalen er ikke 
spesielt egnet til fotturer. 

Skiturer 
Ettersom veien mellom Tuddal og Rjukan er stengt 
midtvinters, begrenses tilgjengeligheten til de øvre deler 
av nedbørfeltet. Et av de viktigste utgangspunktene for 

• skiturer er Tuddal Høgfjellssenter, og her er det også en 
stor parkeringsplass. Områdene i tilknytning til 
Kovstulråen og heiene mot Sjåvatn brukes mye til skigåing. 
Hvert år arrangeres et turrenn, Gaustarennet, som går 
gjennom Kålidalen fra Rjukan til Gransherad. 

Bærplukking 
på de vide myrene er det mye molter, og ellers i de 
lavereliggende områdene finnes det skogsbær. 

Jakt og fiske 
Det drives jakt på småvilt som hare og rype i hele 
nedbørfeltet, og på elg i Kålidalen. Det streifer rein i 
området, men det foregår ingen jakt. Fisken er liten og 
området er ikke spesielt godt egnet til fiske; i 
Tjønnstulvatn er det f.eks. dårlig med fisk. Kultivering av 
vannene foregår. 

Bruken av området er stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Nedbørfeltet er et viktig friluftsområde sommer og vinter 
både for lokalbefolkning, hytteeiere i og utenfor 
nedbørfeltet og delvis turister. Tilgjengeligheten er god, 
og terrenget i de øvre deler er oversiktlig og lett å ta 
seg fram i. Området er lite påvirket av tekniske inngrep, 
og Kåla er et av få vassdrag i fylket som ikke er utbygd. 
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5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

I arealdelen til kommuneplan for Notodden kommune ligger de 
nord-nordøstre deler av nedbørfeltet innenfor landbruks-, 
natur- og friluftsområde. Her er spredt boligbygging, 
fritidsbebyggelse og ervervsbebyggelse ikke tillatt. 
Områdene fra Kålas utløp og opp Kålidalen ligger også 
innenfor landbruks-, natur- og friluftsområde, men her er 
spredt boligbygging, fritidsbebyggelse og ervervsbebyggelse 
som ikke er tilknyttet stedbunden næring tillatt innenfor 
de rammer som settes ved andre bestemmelser. Ved TjønnstuI 
er det planlagt ytterligere hyttebygging. 

Mesteparten av Sjåvatnområdet vil bli regulert til 
landbruks-, natur- og friluftsområde med sannsynlig krav om 
forbud mot hyttebygging. 

6 SAMMENDRAG 

De øvrige delene av nedbørfeltet er høyfjellsterreng som 
ligger mellom 700 og 1000 moh. Terrenget varierer fra 
kupert til viddepreget landskap. I de nedre delene er 
terrenget bratt. Kålidalen er slak med til dels tett skog. 
Området er så godt som uten tekniske inngrep bortsett fra 
en del hytter i Kålidalen. 

Nedbørfeltet er et viktig friluftsområde både sommer og 
vinter. Spesielt de øvre delene av nedbørfeltet er svært 
godt egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som 
fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. 
Framkommeligheten oppe på platået er god. Terrenget er 
oversiktlig og det finnes flere stier. Bratt terreng og 
mye skog gjør framkommeligheten dårligere i nedre deler. 
Området brukes av bygdefolk, turister og hyttefolk til 
dags-, helge- og ferieturer. Bruken av området er stor. 

Vassdraget har middels verdi for friluftslivet. 
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016.GIZ RAVA 

3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Raua og Sørkjeåi 
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1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Raua ligger øst for søndre del av Tinnsjøen, i kommunene 
Tinn, Notodden og Flesberg. Nedbørfeltet er langstrakt og 
strekker seg fra vest for Sørkjevatn til elvas utløp sør i 
Tinnsjå. I vest grenser vassdraget til Skjerva, i nordøst 
til Sørkjeåi, og i sørøst til Fulldøla. 

1.2 BEFOLKNING 

Tinn kommune hadde i 1989 ca 7000 innbyggere, Notodden ca 
12500 og Flesberg ca 2500 innbyggere. Bosettingen er spredt 
og hovedsakelig konsentrert til områdene langs riksveien i 
sør. Nærmeste tettsted er Fyresdal. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen i området er omdannet grunnfjell fra den 
såkalte Rjukangruppen og er overflatebergarter av blandet 
vulkansk og sedimentær opprinnelse. Et tynt, 
usammenhengende morenedekke med bart fjell er til stede, 
bl.a. i bratthenget ned mot Tinnsjå. 

2.2 TOPOGRAFI 

Når det gjelder landformer, kan området naturlig deles i 
to, platået der vannene ligger, og det markante dalføret 
med Tinnsjå nedenfor. Høydeforskjellen mellom disse er ca 
100 m. I fjellsiden ned mot Tinnsjå har Raua skåret seg ned 
i et dypt og trangt gjel med kraftige fossefall. 
Landformene på platået er flere steder tydelig preget av 
sprekker/forkastninger i lengderetningen nordvest-sørøst. 
Landskapet er kupert. Hovedvassdraget karakteriseres av 
store vann og stilleflytende elver i veksling med mindre 
vann og myrdrag. Ved flere av vannene finnes småkuperte 
svabergområder. I øst ser man over til den karakteristiske 
Blefjellkjeden. 

2.3 VEGETASJON 

Vegetasjonsbildet er preget av de sparsomme løsavsetningene 
og en næringsfattig berggrunn. Den dominerende 
vegetasjonstypen er fattig furuskog. Lokalt opptrer 
bestander av gran og trivielle løvtreslag. I det lune juvet 
som Raua danner finnes også enkelte mer varmekrevende 
treslag. Det er relativt lite myr i området. 
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3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

De tekniske inngrepene i nedbørfeltet består av bebyggelse, 
veier av ulik kategori bl.a. krysser rv.37 området i sør 
-og en kraftledning på nordsiden av Reisjåvatn i sør. 
Hogstflater vitner om betydelig skogsdrift. Det finnes ca 
50 hytter innenfor området. Disse ligger stort sett i 
tilknytning til Sandvatn og Holmevatn. Inngrepene er færre 
i nordre del av vassdraget. Dammer og andre konstruksjoner 
nyttet i forbindelse med fløtningen finnes langs hele 
vassdraget. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Hele nedbørfeltet er relativt lett tilgjengelig. Det går en 
rekke skogsbilveier på kryss og tvers i området. Terrenget 
er småkupert og lett å ta seg fram i, men vegetasjonen kan 
til dels være tett. Det finnes mange stier spredt rundt i 
nedbørfeltet. 

4 . 1 . 2 FYSISK EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

Både på grunn av topografien og tilgjengeligheten er 
vassdraget godt egnet til en rekke tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, 
bær/soppturer, bading, båtaktiviteter, jakt og fiske . 
Området er også egnet til moderne friluftslivsaktiviteter 
med mer preg av trening og mosjon. 

Ved Blefjell camping er det opparbeidet badeplass og utleie 
av båter. Ved en rasteplass i sørenden av Sandvatn er det 
satt ut benker og bord. Ellers er det ikke gjort spesielle 
tilretteleggingstiltak for friluftslivet. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Vassdraget har mange fellestrekk med flere av de andre 
vassdragene som drenerer til Tinnsjå. Vannene ligger på et 
platå med moderat bølget ås landskap og elva styrter seg 
bratt ned i Tinnsjå. Spesielt for vassdraget er det dype og 
velutviklede juvet som elva går i hele veien fra utløpet i 
Reisjåvatn til innløpet i Tinnsjå. Den dominerende 
vegetasjonstypen er artsfat t ig f u r u skog med innslag av gran 
og lauvskog. Av v il t finnes de vanl ige artene i regionen, 
hjort har dessuten etablert fast stamme. 
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4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Området har rike kulturminner som dekker et langt tidsrom, 
og de har lokal og regional kulturhistorisk verdi. 
Kulturminnene er nært knyttet til vassdraget, en del har 
funksjonell tilknytning. Ved Holmevatn og Reisjåvatn er det 
registrert boplasser fra steinalderen. Skogsdrifta har 
lange tradisjoner i området, og kulturminner i tilknytning 
til denne er dominerende. Ved gården Reisjå forteller 
tradisjonen at det lå kirke før reformasjonen. Et svært 
interessant kulturminne er kjerraten mellom Ertstjern og 
Tjågevatn fra begynnelsen av vårt århundre. Tømmer ble 
dratt fra Sønstevatn og over til Rauavassdraget som er 
omfattende fløtningsregulert. på Sandaroi ved 
Ertstjern/Tjågevatn skal det ha vært hvilested for reisende 
på vei nordover til Hovin og Tinn. Ved Svartelva i 
Reisjådalen var det tjæreverk i 1920-40 årene. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes både av lokalbefolkning, hytteeiere og 
turister fra Blefjell camping ved Sandvatn. Beliggenheten 
langs rvo 37 gjør området attraktivt til rasting også for 
tilreisende, og som utfartsområde for folk i distriktet. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Området er mye brukt om sommeren til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter, som fotturer, bading, padling og 
fiske. Det brukes også mye til telting og rasting. 

Områdene rundt Reisjåvatn og store deler av Holmevatn og 
Tjågevatn er uten hytter, og de har dermed stor betydning 
for ekstensive friluftslivsaktiviteter som telting, bading 
og fiske. Alle de lune vikene i vannene, sammen med 
moderate fall mellom dem, gjør området attraktivt for 
kanopadling. Blefjell camping har utleiehytter, opparbeidet 
badeplass og utleie av robåter. Fiskebestanden (ørret og 
abbor, og røye i Sønstevatn) er god og det selges fiskekort 
for alle de store vannene. Ved siden av sportsfiske drives 
fiske for matauk. I Sandvatn finnes to badeplasser med 
langgrunne, fine sandstrender. Badeplassen på vestsida 
ligger rett ved riksveien og er velegnet for rasting. En 
mye brukt rasteplass med bademuligheter finnes også i 
sørenden av Sandvatn. Skigåing er ikke så utbredt ettersom 
Blefjell ligger rett i nærheten. I øvre del av vassdraget 
går DNT-rute fra Blefjell til Hardangervidda og øvre 
Fjellstui (KT) ligger innen nedbørsfeltet. Eriksbu (også 
KT) ligger øst for nedbørsfeltet. 

Dagens bruk av området er stor. 
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4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget har både betydning for lokalbefolkningen som 
nærfriområde, og som fjernrekreativt område for 
hytteeierne. Dessuten brukes det av turister og folk på 
gjennomreise. Det finnes få vassdrag med tilsvarende 
kvaliteter i fylket som samtidig ikke er berørt av 
kraftutbygging. 

5 PLANSITUASJONEN FOR VASSDRAGET 

I generalplanen for Tinn er det å ivareta 
friluftsinteresser knyttet til rasteplasser/friluftsområder 
langs rv. 37 ansett som en viktig % oppgave for kommunen. 
Sandvatn N er merket av som en viktig badeplass. Om vern av 
vassdrag står det at "Generelle vernehensyn knytter seg 
særlig til de vassdrag i kommunen som ikke er berørt av 
større tekniske inngrep som f.eks. vassdragsregulering". 
Raua er med som et av disse vassdragene. 

Det er godkjent en større hytteplan for området mellom 
Sandvatn og Blefjell. 

I sitt forslag til kommuneplan for Notodden avsettes et 
belte langs elva som verneverdig naturområde. Det samme vil 
bli foreslått for Tinns del. 

I handlingsplan for friluftslivet i Telemark er Sandvatn N 
og Sandvatn S med som raste- og badeplasser av lokal og 
regional verdi. Begge disse områdene er prioritert når det 
gjelder sikring til friluftsformål. 

6 SAMMENDRAG 

Raua er et langstrakt vassdrag med spredt bosetting, de 
fleste bor langs riksveien i sør. De tekniske inngrepene 
består ellers aven rekke veier/skogsbilveier, hogstflater 
og en kraftledning. Det finnes også en del hytter ved 
Sandvatn og Holmevatn. Vassdraget har mange trekk felles 
med flere av de andre vassdragene som drenerer til 
Tinnsjøen. Landskapsmessig kan området deles i to; platået 
med vannene, og dalføret hvor elva går i et dypt juv med 
kraftige fossefall ned mot Tinnsjøen. De vanligste 
dyreartene for regionen finnes i området, hjort har 
dessuten etablert fast stamme. Den dominerende 
vegetasjonstypen er artsfattig furuskog med innslag av gran 
og lauvskog. Kulturminnene er nært knyttet til vassdraget, 
og en del har funksjonell tilknytning. 

Vassdraget er egnet til, og brukes mye til flere 
tradisjonelle friluftslivsaktiviteter. De vanligste er 
fotturer, bading, padling og fiske. Området brukes også mye 
til telting og rasting. Tilretteleggingen for friluftslivet 
er liten. Nedbørfeltet brukes både av lokalbefolkning, 
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hytteeiere og turister fra Blefjell camping. Beliggenheten 
langs riksveien gjør det attraktivt til rasting for 
tilreisende, og som utfartsområde for folk i distriktet. 

Raua er et av få gjenværende vassdrag i fylket som ikke er 
berørt av kraftutbygging. 

Det er godkjent en større hytteplan for området mellom 
Sandvatn og Blefjell. I handlingsplan for friluftslivet i 
Telemark er raste- og badeplasser ved Sandvatn prioritert 
for sikring til friluftsformål. Notodden kommune har avsatt 
et belte langs elva som verneverdig naturområde. Tinn 
kommune vil foreslå det samme for sin del av elva. 

Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 
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016.G3Z SKJERV A 

1 
3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Skjerva, Nørdsteåi og Gjuvsjååi 
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1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger øst for Tinnsjå og vest for Numedalen, i 
kommunene Tinn og Nore og Uvdal. Skjervas nedbørfelt er 
langstrakt. Vassdraget starter ved Skirvsjøen i nord og har 
utløp i Tinnsjå ved Hovin i sør. I øst grenser nedbørfeltet 
til Raua, og i nordøst til Nørdsteå, og i vest grenser det 
til Gjuvåi. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Tinn kommune ca 7000 innbyggere, og Nore og 
Uvdal kommune ca 2900 innbyggere. Befolkningen er spredt, 
med en mindre konsentrasjon ved Hovin. Lenger nord i 
nedbørfeltet er det nesten ikke bebyggelse. Skjervedalen er 
uten veiforbindelse. Nærmeste tettsteder er Veggli og Tinn 
Austbygd. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Hele nedbørfeltet ligger innenfor det sørnorske 
grunnfjellsområde. Kvartsitt strekker seg som et belte 
langs Skjerva og videre nordover langs Numedal. Denne 
bergarten er svært hard og står ofte opp som rygger i 
terrenget. Dette er særlig typisk i området vest for 
Skjerva fra Longevatn og nordover. I nedre del av 
vassdraget er det omdannete vulkanske bergarter. 

2.2 TOPOGRAFI 

Landskapsformene er rolige. Midtre del av vassdraget følger 
den relativt brede og flate, glasialt formet Skirvdalen. 
Nederst går elva i en sterkt nedskåret dalgang med typisk 
V-form ned mot Tinnsjå. Mot vest ligger det forholdsvis 
markerte Rivsfjellet som en langstrakt rygg med topper i 
overkant av 1200 m o.h. Mot øst er landskapet roligere. I 
nord dominerer snaufjell med paleiske former med den nesten 
1400 m høye Skirveggen som høyeste topp. 

2.3 VEGETASJON 

Vegetasjonen er relativt variert og gjennomgående fattig, 
men med innslag av rikere typer, f.eks. varmekjær 
vegetasjon i nedre del og varierte myrtyper i midtre-nordre 
del. I øvre del av Skirvdalen ligger det et nasjonalt 
verneverdig gammelskogsområde,som er en sjelden naturtype. 
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3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Landbruk/bebyggelse 
Det er spredt bolig- og landbruksbebyggelse, med en mindre 
konsentrasjon ved Hovin. Det er ca 50 hytter og en del 
støler i nedbørfeltet. Seterstøler finnes på Skrivesta.ulen, 
Ragnhildstaulen, Sørfiden, Norfiden, Dønjamoen, 
0yarstøylene, Roe og Mykleset setre. Flesteparten av 
hyttene ligger på østsiden av veien mellom Tinn og Veggli, 
men enkelte på vestsida av elva. Ved Vatnalia og nedover 
mot Tinnsjøen ligger det også noen hytter. 

Veier 
Det er forholdsvis få veier i nedbørfeltet. Riksveien 
mellom Kongsberg og Tinn krysser nedbørfeltet i sør. Fra 
denne går det en vei parallelt med Skjerva nordover til 
fylkesgrensa. Lenger nord krysser veien fra Veggli til Tinn 
Austbygd. Fra Skirva fjellkyrkje går det vei sørover til 
Ragnhildstaulen. 

Kraftledninger 
To kraftledninger krysser nedbørfeltet i sør. Den ene litt 
nord for Hovin, og den andre omtrent der rv. 37 krysser 
Skjerva. 

Massetak 
Det er et stort grustak ved Hovin kirke. 

Oppdyrking og kanalisering 
I Skirvdalen har beitelaget nydyrket 350 da jord til 
fellesbeite. I samme område er elva kanalisert ca 2,5 km. 
Det er også kanalisert et parti av elva ved 
Ragnhildsstaulen. 

Flatehogst 
på grunn av skogsdrift i området finnes det flere 
flatehogstfelt. 

Andre inngrep 
Ved elvas utløp i Tinnsjå ligger et settefiskanlegg som tar 
vann fra elva. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Nedre del av vassdraget er lett tilgjengelig. Fra elvas 
utløp i Tinnsjå og nord til fylkesgrensa renner Skjerva 
parallelt med vei. Rv. 37 fra Kongsberg til Tinn Austbygd 
går langs elva et stykke helt i sør før den dreier 
vestover. Veien fra Veggli til Tinn Austbygd krysser 
nedbørfeltet i nord. Der veien krysser Skjerva, går det en 
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mindre vei sørover langs elva til Ragnhildstaulen. Helt 
nord i nedbørfeltet er det ingen veier. Her går det bare 
noen stier sørover fra Gjuvsgrendi og vestover fra Rosætri 
og Teigsætri. Her krysser også Søndre Nordmannslepa 
nedbørfeltet. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Vassdraget er godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, bær/soppturer, 
skiturer, jakt og fiske. Terrenget gjør at egnetheten er 
størst i de øvre deler av nedbørfeltet. Her er det lett å 
komme seg opp på fjellet fra vei, eller man kan holde seg 
nede i skogsterreng. I sør går elva for det meste nede i et 
dypt juv. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Vassdraget er langt og smalt og ikke forgreinet. Bortsett 
fra Skirvsjøene i nord er det lange vassdraget uten 
innsjøer. En del mindre vann finnes imidlertid i 
tilknytning til de mange korte tilførselsbekkene. I nedre 
del renner elva i et trangt juv omgitt av tett granskog ned 
mot Tinnsjå. I nordvest har fjellet delvis bratte sider, 
stedvis skrenter. Vegetasjonen er relativt rik mht. 
variasjonsrikdom. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

I Hovin ligger den største konsentrasjonen av funn fra 
yngre steinalder og bronsealder i øvre Telemarks 
skogsbygder. Jernalderfunn viser gårdsbosetning oppover 
dalføret og i utmarka er det spor etter jernutvinning. på 
Hove var det trolig hov i førkristen tid. Hele øvre del av 
Skirvdalen er utmarks- og stølsområde for Hovin og Tinn 
Austbygd. Skjerva var fløtningselv og ble første gang 
regulert ca 1810. Ved Vasstveit er det minner etter 
kobbergruvedrift. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er først og fremst lokalbefolkning og hytteeiere som 
bruker vassdraget til ulike friluftslivsaktiviteter. 
Området brukes som nærtur-, helgetur- og ferieområde. 
Fjellkirken nord i nedbørfeltet benyttes også som 
leirskole, og besøkende her bruker områdene omkring. 
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4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget brukes mest til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, bærturer og 
jakt. 

Fotturer/skiturer 
De øvre delene av nedbørfeltet, med tilknytning til hyttene 
og fjellkirken og fjellet ovenfor, brukes til fotturer og 
skiturer. Fra fjellkirken og nordover er det hogd/ryddet et 
belte i forbindelse med en gammel sti. Denne traseen brukes 
også som skiløype om vinteren, og følger da delvis 
elveløpet. Løypa tråkkes opp av hytteeierne selv. Deler av 
Turistforeningens merka løype fra Blefjell til 
Hardangervidda går på høydedraget øverst i vassdraget, og 
Daggrøhytta (DDT) ligger også innenfor nedbørsfeltet. 

Jakt 
Det drives jakt på småvilt og elg i hele området. 

Fiske 
Det fiskes lite innenfor nedbørfeltet selv om det selges 
fiskekort. 

Bruken av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget har betydning for lokalbefolkningen som bruker 
det som nærturområde, og for hytteeierne og leirskolen som 
også bruker det til helge- og ferieturer. Fjellområdet 
mellom Skjerva og 0stbygd/Tessungdalen, og områdene lenger 
vest ved Dakkeseth/Nybu brukes mye til friluftsliv. 

5 PLANSITUASJONEN FOR VASSDRAGET 

Vassdraget ligger innenfor et område som er regulert til 
jordbruks-, natur- og skogbruksområde i kommuneplanen for 
Tinn kommune. Det foreligger ingen reguleringsplaner for 
Skjerva i Nore og Uvdal kommune. 

Arealene mellom Tysettjørn og Grovåskar er foreslått som 
landskapsvernområde, mens området rundt Grovåskar er 
foreslått som naturreservat. Fellesbeite med ca 350 da med 
driftsbygning ligger i nordre grenseområde for det 
foreslåtte landskapsvernområdet. 

6 SAMMENDRAG 

Skjerva har et langstrakt nedbørfelt med spredt bosetting, 
mest konsentrert i sør. Skirvdalen er ucen veiforbindelse. 
Det finnes ca 50 hytter og endel støler. Flesteparten av 
hyttene ligger i nærheten av fjellkirken. Vassdraget er 
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ellers relativt lite påvirket av inngrep. To store veier; 
rvo 37 og veien mellom Tinn og Veggli krysser nedbørfeltet. 
I tillegg er det en rekke skogsbilveier/traktorveier. Ved 
Hovin kirke er det et stort grustak. Ellers er det to 
kraftledninger og et nydyrkingsareal og elvekanalisering i 
Skirvdalen. 

Området er godt egnet til flere tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter. Det åpne terrenget med kort vei 
til fjellet gjør spesielt de øvre delene godt egnet. De 
aktivitetene som utøves er først og fremst fotturer, 
bærturer og skiturer, i mindre grad jakt og fiske. 
Nedbørfeltet brukes både av lokalbefolkning, hytteeiere og 
brukere av leirskolen/fjellkirken til nær-, helge- og 
ferieturer. Tilretteleggingen for friluftslivet er liten, 
det finnes flere umerka stier, og deler av 
Turistforeningens løypenett krysser området. 
Tilgjengeligheten innad i vassdraget er relativt god. 

Det foreligger ingen spesielle planer for Skjerva i 
kommunene Tinn eller Nore og Uvdal, bortsett fra at to 
mindre områder er foreslått som landskapsvernområde og 
naturreservat. Vassdraget er et av få gjenværende i fylket 
som ikke er utbygd. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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016.G4Z DIGERÅI 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger øst for Gaustatoppen og vest for Tinnsjå 
i kommunene Tinn og Notodden. Nedbørfeltet strekker seg fra 
høyfjell til Digeråis utløp i Tinnsjå 190 moh. I sør 
grenser vassdraget til Kåla. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Notodden kommune ca 12 500 innbyggere, mens 
Tinn kommune hadde ca 7000. Det bor ca 20 personer i 
Rudsgrenda, ellers er det ingen fast bosetting innenfor 
nedbørfeltet. Gransherad er nærmeste tettsted. 

Tinnsjå 

Djupe 
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~, \ 
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~ \ \ \ 

Målestokk 1: 111 ()()() 

Oversikt over nedbørfeltet til Digeråi. 

2 NATURGRUNNLAG OG ~SKAP 

2.1 GEOLOGI 

Bergartene er av prekambrisk alder. Sure lavaer er 
vanligst. Disse bergartene, som er de eldste i området, er 
i nordvest dekket av tykke lag med kvartsitt. Kvartsitten 
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spalter lett i store heller, og hyppige forekommende 
bølgeslagsmerker viser at fjellet her er dannet av sand 
avsatt i grunne sjøer. 

2.2 TOPOGRAFI 

Nord i området er det høydedrag og et variert og kupert 
terreng, mens Sjåvatnområdet for øvrig har et viddepreget 
landskap. Området kan nærmest ses på som en fortsettelse av 
Hardangervidda på den andre siden av Vestfjorddalen. De 
høyereliggende toppene er restfjell i et paleisk landskap. 
Mesteparten av området ligger mellom 700 og 1000 moh. Det 
flate terrenget ved Sjåvatn har gitt muligheter for to 
naturlige utløp fra vannet, ett til Digeråi i nord og ett 
til Kåla i sør. Begge elvene har erosjonsbasis i den 
markerte U-dalen i øst der vi finner Tinnsjå og Tinnåa. 
Digeråi faller direkte ned den bratte dalsida mot Tinnsjå 
nord for Rudsgrend. 

2.3 VEGETASJON 

Mesteparten av området ligger i et belte med 
fjellbjørkeskog, mens ren fjellvegetasjon dekker størst 
sammenhengende arealer i nordvest. Furu finnes bare spredt 
på enkelte koller og av og til i myrkanter. Fattige 
vegetasjonstyper dominerer sterkt, med blåbærgranskog og 
bjørkeskog over store områder. Større arealer er dekket av 
myr. Floraen består av et stort antall arter som er vanlig 
for regionen, men fjellfloraen er fattig. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Nedbørfeltet er så godt som uten tekniske inngrep. Det 
finnes en transportvei som ble anlagt i forbindelse med 
kraftlinja fra Busnes opp på fjellet og inn til Solemsli. 
En kraftledning fra Rjukan passerer området på nordsiden av 
Sjåvatnet. Hytter finnes i øvre del av nedbørfeltet. Det 
pågår veiarbeid for å forlenge veien fra Rudsgrend langs 
vestsiden av Tinnsjå til sørsiden av Vestfjorden. Dette 
blir en ny veiforbindelse til Rjukan. Arbeidet har medført 
stygge inngrep ved Digeråis utløp i Tinnsjå. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Fra veien mellom Sauland og Rjukan går det stier inn mot 
Sjåvatnet. I øvre deler av nedbørfeltet er terrenget 
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oversiktlig og det er lett å ta seg fram. Fra nedre deler 
av Digeråis utløp og opp på fjellet er det mye tett skog og 
bratt og kronglete å ta seg fram. Det går vei langs 
Tinnsjå fram til utløpet av Digeråi. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Spesielt øvre deler av nedbørfeltet er svært godt egnet til 
tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som fotturer, 
skiturer, bærplukking, jakt og fiske. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Mesteparten av nedbørfeltet er et fjellplatå som ligger 
over skoggrensa med vidder, myrer og fjell. Sjåvatn ligger 
sentralt i området omgitt av fjell i nordvest og øst, og 
slakke, myrlendte viddeområder i nord og sørvest. Innsjøen 
har en viss geofaglig interesse fordi det er et av få vann 
i Norge som har to utløp og fremdeles er urørt. 90% av 
avløpet fra Sjavatn går til Digeråi, og de resterende 10% 
går til Kåla. I de lavereliggende delene, fra Tinnsjå og 
opp på platået er det skogsterreng, med tildels tett 
granskog. Vegetasjonen er gjennomgående fattig og uten 
særpregede innslag. Fuglelivet er middels rikt og trolig 
representativt for regionen. Faunaen forøvrig er også 
typisk for regionen. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Det er funnet en pilespiss fra yngre steinalder som trolig 
stammer fra sesongjakt på villrein av folk som holdt til 
utenfor området. Ellers finnes det dyregraver fra 
middelalderen eller forhistorisk tid og kullmiler i 
området. De kulturminnene som i dag først og fremst preger 
området er alle stølene. Tuftene og de bevarte husene 
dekker et langt tidsrom, muligens fra middelalderen eller 
forhistorisk tid til i dag. Stølene er ledd i et 
flerstølsystem, hvor vårstølene ligger nær gårdene, gjerne 
i skogen, mens sommerstølene ligger høyere opp, bl.a. rundt 
Sjåvatn. Her er det flere støler med godt bevarte gamle hus 
i stein, laft eller bindingsverk. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER' 

Det er både bygdefolk, hyttefolk og folk fra hele regionen 
som bruker området til ulike aktiviteter. I tillegg til 
disse brukes det også av turister på Gaustablikk 
høgfjellshotell og Kvitåvatn turisthotell og Fjellstue. 
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4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Området brukes til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. I 
tilknytning til turisthotellene drives det også andre 
friluftsaktiviteter som bl.a. turorientering og slalåm. 

Fotturer 
Selv om Gaustatoppen ligger rett i nærheten, og mange har 
den som mål for sine fotturer, brukes også selve 
nedbørfeltet til turgåing. Det går bl.a. flere stier 
innover mot Sjåvatnområdet. Områdene i tilknytning til 
turisthotellene brukes også til turer. 

Skiturer 
Ettersom veien mellom Tuddal og Rjukan er stengt 
midtvinters, begrenses tilgjengeligheten til de øvre deler 
av nedbørfeltet. De viktigste utgangspunktene for skiturer 
er Tuddal Høgfjellssenter i sør og Svineroi eller Kvitåvatn 
i nord. Nord i området er det merkede løyper, bl.a. blir ei 
løype rundt Heddersfjell en del brukt. Fra hotellene 
Gaustablikk og Kvitåvatn kjøres det også opp skiløyper. I 
sør brukes Kovstulråen og heiene mot Sjåvatn. Ved Tuddal 
Høgfjellssenter er det stor parkeringsplass. Hvert år 
arrangeres et turrenn, Gaustadrennet, som går gjennom 
området fra Rukan til Gransherad. 

Bærplukking 
på de vide myrene er det mye molter, og ellers i de 
lavereliggende områdene finnes det skogsbær. 

Jakt og fiske 
I de nedre skogsområdene drives det jakt på småvilt som 
hare og fugl, og på elg. Det streifer rein i området, men 
det foregår ingen jakt. Det fiskes i vannene selv om 
kvaliteten på fisken ikke er så god. Det drives 
kultiveringsarbeid for å bedre fiskebestanden. 

Bruken av området er stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Nedbørfeltet er et viktig friluftsområde både sommer og 
vinter for lokalbefolkning, folk fra distriktet, turister 
på høyfjellshotellene og hytteeiere i og utenfor 
nedbørfeltet. Tilgjengeligheten er god, og terrenget i de 
øvre deler er oversiktlig og lett å ta seg fram i. Området 
er lite påvirket av tekniske inngrep, og Digeråi er et av 
få vassdrag som ikke er utbygd i fylket. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

I arealdelen til kommuneplan for Notodden ligger 
mesteparten av nedbørfeltet innenfor landbruks-, natur- og 
friluftsområde. Her er det spredt bolig og 
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fritidsbebyggelse. Ervervsbebyggelse er ikke tillatt. Ved 
utløpet av Digeråi i Tinnsjå er det under arbeid en ny 
riks- og fylkesvei, Tinnsjøvegen. Vest for Busnesgrenda er 
det planlagt bygging av ca 50 nye hytter. 

I Tinn kommune er det planlagt å bygge 50-100 hytter ved 
Kvitåvatn. Arealdelen til kommuneplanen er under 
utarbeidelse, og spesielle planer for nedbørfeltet er ikke 
kjent. 

6 SAMMENDRAG 

Mesteparten av nedbørfeltet er høyfjellsterreng som ligger 
mellom 700 og 1000 moh. Terrenget varierer fra kupert til 
viddepreget landskap. I liene ned mot Digeråis utløp i 
Tinnsjå er det til dels bratt, og tett granskog gjør det 
vanskelig å ta seg fram. Området er så godt som uten 
tekniske inngrep. 

Nedbørfeltet er et viktig friluftsområde både sommer og 
vinter. Spesielt de øvre delene av nedbørfeltet er svært 
godt egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som 
fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. I 
tilknytning til turisthotellene drives det også andre 
friluftsaktiviteter som f.eks. turorientering og slalåm. I 
motsetning til de bratte liene ned mot Tinnsjå, er 
tilgjengeligheten oppe på platået god. Terrenget er 
oversiktlig og det finnes flere stier. Det er merket 
skiløype rundt Heddersfjell som brukes mye. Fra hotellene 
kjøres det også opp løyper. Området brukes av bygdefolk, 
turister og hyttefolk i og utenfor nedbørfeltet til 
dagsturer, helge- og ferieturer. Bruken av området er stor. 

Vassdraget har meget stor verdi for friluftslivet. 
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017.F2Z GAUTEFALLELVA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Gautefallelva ligger vest for Drangedal og omfatter et 
stort heiområde i vestre del av Drangedal kommune og 
østre del av Nissedal kommune. Vassdraget strekker seg fra 
Mjåvatnområdet i vest til elvas utløp i Bjorvatnet. Det 
består av to hovedgreiner, Søvasselva i sør og 
Fjellgardselva i nord. 

3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Gautefallelva 
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1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Drangedal kommune ca 4450 innbyggere og 
Nissedal 1530 innbyggere, hvorav ca 350 er bosatt innenfor 
nedbørfeltet. Flesteparten er bosatt på Bostrak, ellers er 
bosettingen knyttet til rv.358. I heiområdene på hver side 
av riksveien er det ingen fast bosetting. Nærmeste 
tettsteder er Treungen og Prestestranda i henholdsvis 
Nissedal og Drangedal kommune. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2 . 1 GEOLOGI 

Hele området består av grunnfjell, dypbergarter og gneiser 
av forskjellig opprinnelse. Området er sterkt preget av 
ulike strukturlinjer som har betydning for landformene. 
Hovedsprekkretningene er NV-SØ og NØ-SV. 

2.2 TOPOGRAFI 

Storformene er sterkt påvirket av undergrunnens 
svakhetslinjer. Vannene og dalene er klart utformet i 
disse, som f.eks. Rønnomda1svatn og Bjorvatn (NV-SØ 
retning). Høyereliggende heier har viddepreg og er gammelt 
landskap i geologisk forstand. Det er to delområder som 
peker seg ut som varierte og særpregede i forhold til det 
typiske for regionen. Sjøsystemet 
Stålvatn/Bjønnvatn/Djupsvatn m.fl., den markerte dalformen 
med skålbuvatn, Bjårvatn og Sandvatn og dalen videre ned 
til like ovenfor Vøllestad har stor variasjon både når det 
gjelder topografi, vegetasjonsbilde, vannstruktur og 
kulturpåvirkning. De øvre delene med Stålvatn/Djupsvatn 
m.fl. har en variert sjøstruktur med svært variert form og 
et særegent vegetasjonsbilde med endel rikere lokaliteter. 
De midtre delene med skålbuvatn/Bjorvatn/Sandvatn har en 
variert topografi med en meget markert gryteform rundt 
skålbuvatn, et markert juv langs Jupsåna og et mer 
småkupert landskap mellom vannene. Vegetasjonsbildet er 
variert, med endel rikere lokaliteter med edellauvskog. 
Vannene er også dominerende i dette landskapsbildet. De 
nedre delene forbi Lia har en åpen dalform med 
jordbrukslandskap og den delvis buktende Fjellgardselva som 
et sentralt element i landskapsbildet. 

Det andre delområdet som skiller seg ut, er 
Hellersvatn/Mjonevatn/Holmevatn med Mjonevasslia og 
våtmarksområdene ved Flottene/Nybutjern. Området har et 
særpreget vegetasjonsbilde med bl.a. edel lauvskog i 
Mjonevasslia og et verna myrreservat ved 
Flottene/Nybutjern. Vannene er store og dominerende i 
landskapet. 
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2.3 VEGETASJON 

Vegetasjonsbildet er forholdsvis variert. I nordvest 
dominerer svært karrig vegetasjon på grunne partier 
mellom nakent, reinskrapt grunnfjell. I de sentrale og 
sørlige delene av nedbørfeltet gir enkelte artsrike, 
grandominerte skogslier og artsrike myrer betydelig 
vari asjon i det ellers furuskogdominerte landskapet. I 
sørvendte lier forekommer betydelige innslag av varmekjære 
l auvtrær som eik, hassel, lind og lønn. Små bestand av 
svartorskog er også påvist. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Vassdraget er relativt lite berørt av tekniske inngrep. 
Inngrepene betår i spredt bebyggelse, rv.358 som går tvers 
gjennom nedbørfeltet, en del mindre veier/skogsbilveier, 
hytter, kraftledning og massetak. Det er til sammen ca 150 
hytter innenfor nedbørfeltet. Flesteparten ligger på 
Gautefallsheia, hvor det totalt ligger ca 500 hytter. Her 
ligger det også alpinanlegg. Ved Fjelltun er det spredt 
hyttebebyggelse, som oftest skilt ut fra gårdseiendommer. 
på Hellehei planlegges det bygging av ca 200 hytter. En 
kraftledning følger rv.358 gjennom hele nedbørfeltet. 
Masseuttak finnes ved Langmyrhovet, Tømmerås, Fjelltun og 
Lauvlund. 

4 FRILUFTSLIV 

4 . 1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Deler av vassdraget er lett tilgjengelig ettersom rv.358 
fra Bostrak til Treungen deler området i to. Det går flere 
mindre veier/skogsbilveier fra riksveien og utover i 
nedbørfeltet. Den delen av vassdraget som ligger i nordvest 
er uten vei- eller stinett, og er dermed minst 
tilgjengelig. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

på grunn av at heiområdene er moderat kupert, at landskapet 
er åpent og at tilgjengeligheten er god, er området godt 
egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som 
fotturer, bær/soppturer, bading, padling, skiturer, jakt og 
fiske. Vassdraget er det nærmeste høyereliggende området 
med muligheter for skigåing for store deler av nedre 
Telemark. Området er også godt egnet til mosjons- og 
treningsaktiviteter. 
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4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapsbildet i Gautefallelva må sies å være svært 
variert i forhold til det som er vanlig i denne delen av 
Telemark. Dette gir området stor opplevelsesverdi. 
Vegetasjonen er forholdsvis variert. Den spenner via 
karrig vegetasjon på grunne partier, via enkelte 
artsrike, grandominerte skoglier og myrer til betydelig 
variasjon i et ellers furuskogdominert landskap. De fleste 
av viltartene som er vanlige for midtre deler av 
Telemark og Aust-Agder finnes innenfor nedbørfeltet. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Det er stor variasjon i kulturminner av ulike typer over 
et stort tidsrom, fra steinalder til middelalder. Åpne 
steinalderboplasser er lokalisert ved Skåbuvatn og ved 
Mjonevatn. Spesielt interessant er en heller ved 
Hellersvatn S hvor det er funnet en flintsigd. I vassdraget 
er det spor etter fangstgrupper og folk som hadde kontakt 
med det tidlige jordbruket i steinalderen. Det er 
registrert fire jernvinneplasser ved Fiskevatn, 
Hellersvatn, Holmevatn og på Moland ved Gautefallelva. 

Kulturminnene fra nyere tid er naturlig nok knyttet 
til vassdragene og utnytting av vannkraft ved siden av 
jordbruk og utmarksbruk (seterdrift, skogbruk, jakt og 
fiske). De mange minnene fra tømmerfløting er av spesielt 
stor kulturhistorisk interesse. Hit hører bl.a. 
Hellervassdarnrnen, Søvassdarnrnen og et damanlegg i Bjårvatn. 
De har tradisjoner tilbake til 1600- og 1700-tallet. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Området brukes både av lokalbefolkningen, elever ved 
Fjelltun leirskole, turister fra Gautefall Turisthotell og 
hyttefolk. Det brukes derfor like mye som nær- og 
helgeturområde som til ferieområde. Både folk fra regionen, 
nabofylket og utenlandske turister besøker området. 

Fotturer/skiturer 
Sommerstid brukes området mye av leirskolen til 
turaktiviteter som ledd i undervisningen, og av 
hotellturister og hyttefolk. Gautefall turisthotell har 
turløyper og merkede skiløyper innover i nedbørfeltet. Hele 
nedbørfeltet er egnet til fotturer, men bruken er i dag 
mest konsentrert til områdene på Gautefallheia, Liagrenda 
og i Raboskogene. Vinterstid brukes området mye til 
skigåing, heiområdene på begge sider av rv.358 er godt 
egnet til dette. Områdene i tilknytning til 
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turistbedriftene på Gautefallheia og hytteområdene blir mye 
brukt til skigåing. I nærheten av turisthotellet finnes et 
slalåmanlegg. Soneplanen for 0verlandsheia (Nissedal) slår 
fast at i høysesongen (påske- og vinterferie) bruker mellom 
3000-4000 mennesker området, av disse ligger 1000-1500 
"fast" på hytter og hotell. 

Turorientering 
Det er utarbeidet to orienteringskart for området: Lia og 
Gautefall. Vinterstid er det også skiorientering på 
Gautefallheia i løypenettet til Gautefall Turistservice. 

Bading 
Det bades i vassdraget nær bosetting, hytter og veier. 
Spesielt attraktive områder er Mjonevatn, Amberslåtta, Lia, 
Bjorvatn, Langemyrhovet, Bleiktjønna og Reinsvatn. 

Padling 
Padleaktiviteten er størst i tilknytning til virksomheten 
Fjelltun leirskole driver, men Gautefall turisthotell har 
også kanopadling som en av sine aktivitetsmuligheter. I dag 
er aktiviteten størst på Bjorvatn/Fiskvatn/Skålbuvatn, 
Lilona (ved Fjelltun) og noe i Sandvatn. 

Jakt og fiske 
Grunneierne jakter på elg og rådyr, og det drives noe 
utleie. De jakter også småvilt; de viktigste jaktobjekta er 
skogsfugl, rype og hare. Det er lite jakt på bever selv om 
området har et stort potensial. Elgjakt foregår innenfor 
det meste av området under 500-600 moh. Rådyrjakt foregår 
mest i sørvendte lier i de øvre delene. Vassdraget ligger 
i et område som er sterkt utsatt for sur nedbør og flere av 
vannene har vært fisketomme i flere år. Det drives i dag 
med kalking og utsetting av fisk i en større del av 
Søvassdraget. Dersom fiskebestanden tar seg opp igjen, er 
det store rekreasjonsinteresser knyttet til sportsfiske 
innenfor vassdra~:'iet. 

SkØytE~løping 
Skøyteløping finner sted i området ved Lia, Fossland, 
Bjorvatn, samt enkelte tjern oppe på Gautefallheia. 

Andre aktiviteter 
Flere områder egner seg til sykkelturer, spesielt i 
skogsområdene i "Rabo-skogene" , men også i Lia/Gautefall
området. Joqging foregår langs skogsbilveier, hytteveier, 
og litt lan':3"S hovedvei. 

Bruken av 'vassdraget er stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdragf=t er del av et større heiområde som strekker 
seg fra Felle i sør og nesten nord til Vrådal. 
GautefaLlheia er kjernen i dette området. Dette er også 
det nærro.este høyereliggende område med muligheter for 
skigåin~f for store deler av nedre Telemark. Nedbørfeltet er 
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godt egnet, og brukes mye til friluftslivsaktiviteter både 
av lokalbefolkningen og tilreisende. Det finnes ingen 
tilsvarende områder i kommunen, og regionalt er det få 
alternativer med tilsvarende kvaliteter. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Arbeid pågår med nye kommuneplaner både for Drangedal 
og Nissedal kommune, derfor foreligger det få opplysninger 
om hvilke planer kommunene har for friluftslivet. 

på Hellehei ved Vardane (Drangedal kommune) er et lite 
areal regulert til felles friområde, og på Blekfjell er et 
stort areal regulert til friluftsområde. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget har spredt bosetting, hovedsakelig knyttet til 
rv.358 som går tvers gjennom nedbørfeltet. Det er ca 150 
hytter hvorav de fleste ligger på Gautefallheia. Det 
planlegges ytterligere bygging av 200 hytter på Hellehei. 
Området er relativt lite berørt av tekniske inngrep. I 
tillegg til bebyggelse/hytter, alpinanlegg og riksvei, 
finnes det en del mindre veier/skogsbilveier. 

Landskapsbildet i Gautefallelva er svært variert i forhold 
til det som er vanlig i denne delen av Telemark. 
Vegetasjonen er forholdsvis variert, og de fleste av 
viltartene som er vanlig for midtre deler av Telemark og 
Aust-Agder finnes her. Mange kulturminner fra nyere tid er 
knyttet til vassdraget og utnytting av vannkraft, men mange 
har også sammenheng med jordbruk og utmarksbruk. De mange 
minnene fra tømmerfløting er av spesielt stor interesse. 

på grunn av de moderat kuperte heiområdene, det åpne 
landskapet og den gode tilgjengeligheten, er vassdraget 
godt egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som 
fotturer, bær/soppturer, bading, padling, skiturer, jakt og 
fiske. Det brukes også til trening og mosjon. Området er 
det nærmeste høyereliggende med muligheter for skigåing 
for store deler av nedre Telemark. Vassdraget brukes både 
av lokalbefolkningen, folk fra Fjelltun leirskole, turister 
fra Gautefall Turisthotell og hyttefolk. Det brukes derfor 
like mye som nær- og helgeturområde som til ferieområde. 
Vassdraget er et av få gjenværende vassdrag i fylket som 
ikke er utbygd. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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019.DA7Z KILAI 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget strekker seg fra heiområdene øst for Fyresvatn 
og sør for Napevatnet til Kilåis utløp ved Kilegrend i 
sørenden av Fyresvatn. Mesteparten av arealet ligger i 
Fyresdal kommune, mens mindre deler ligger i Nissedal 
kommune. Det finnes topper på over 800 moh., men det meste 
av nedbørfeltet ligger 500-700 moh. 

Fyresvatn Målestokk 1: 102000 

Oversikt over nedbørfeltet til Kilåi. 
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1.2 BEFOLKNING 

Fyresdal kommune hadde i 1989 1450 innbyggere og Nissedal 
hadde 1530 innbyggere. Det er ikke fast bosetting innenfor 
nedbørfeltet. Nærmeste større tettsted er Treungen, 
kommunesenteret i Nissedal kommune som ligger i sørenden av 
Nisser. I Kilegrend og Fjone er det mindre konsentrasjoner 
med bosetting. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Hele området består av grunnfjell. Kvartsitt- og 
biotittgneisforekomster i strøkretning NV-SØ forekommer 
særlig i de vestlige og sørvestlige deler av området. Vest 
for Midvatn og ved Kilan finnes diabasganger med 
utstrekning tilnærmet ø-v. Størstedelen av bergrunnen i 
området er kalkfattig og svært motstandsdykig mot 
forvitring. 

2.2 TOPOGRAFI 

Området utgjør en forholdsvis klart avgrenset topografisk 
enhet. I øst og vest markerer de bratte, nesten ubevokste 
fjellsidene ned mot Nisser og Fyresvatn grensene. I sør 
avgrenses området av dalføret mellom Kilegrend og 
Tj ønnefoss , og i nord av dalføret mellom Momrak og Fjone. 
Innenfor disse grensene danner de sentrale delene av 
området et sammenhengende heiplatå med høyder fra 500-660 
moh. i sør til 800-900 moh. i nord. Platået gjennomskjæres 
aven lang rekke mindre dal former og forsenkninger som har 
lagt grunnlaget for alle vannene og myrene. 

2.3 VEGETASJON 

Berggrunn og løsmasseavsetninger gir ikke grunnlag for 
særlig rikt planteliv. Området domineres av skrinn furuskog 
og artsfattige heisamfunn og fattigmyrområder. Gran finnes 
lokalt og enkelte steder, særlig i forbindelse med 
rasmateriale (ur) og ellers på klimatisk og næringsmessig 
gunstige steder som i de brattlendte forsenkningene i 
sørlige deler av området. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Nedbørfeltet er så å si uten tekniske inngrep. Det går 
flere veier inn i området; fra Kilegrend til Grunntjørn og 
Krossvatnet, fra Valebjørg til Holmevatnet inn til 
Gloppvatn, Ervedalsvatnet og Fjellstøylvatnet, fra Naurak 



89 

går det vei inn under Ånundsbu, vei til Åkretjørni og inn 
under Jamndokk. Langs disse drives det skogsdrift med 
flatehogst. Ved Holmevatnet ligger det 5-6 hytter. Det 
finnes gamle fløtningsdammer i alle de små vannene opp til 
Holmevatnet. Vassdraget er et av de få større i Telemark 
som ikke er påvirket av kraftutbygging. Ved Kilan ligger 
det et gammelt kraftverk fra århundreskiftet som ikke 
lenger er i drift. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Tilgjengeligheten til de sørlige og østlige og nordlige 
delene av nedbørfeltet fra Nissedal er god, men adgangen 
kan begrenses ettersom det er private bomveier. Oppe på 
platået er det ganske flatt terreng som er lett å ta seg 
fram i. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Nedbørfeltet er del av et større sammenhengende heiområde 
avgrenset av Fyresvatn i vest, Nisser i øst og Vråvatn i 
nord. Det er godt egnet til en rekke tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter, spesielt vannbaserte aktiviteter 
ettersom vassdraget er svært rikt på innsjøer. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Det store antallet av små sjøer og vann med nes, viker og 
holmer, og alle de små myrene, gir landskapet et særpreg. 
Området utgjør landskapsmessig en naturlig, topografisk 
enhet avgrenset av bratte sider mot Nisser, Fyresvatn, 
Napevatn og riksvei 355. En viktig kvalitet ved området er 
den store graden av uberørthet i en region som ellers er 
preget av kraftutbygging. Urørtheten gjenspeiles også i 
vegetasjon og fugleliv. Området er spesielt viktig som 
skogsfuglbiotoper og sommer- og vinterbeiteområde for elg 
og rein. Kleivtjern er f.eks. en viktig overvintrings-, 
raste- og hekkelokalitet for flere arter vannfugler . 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Det finnes kulturminner fra forhistorisk tid/middelalder i 
området. Deler av vassdraget var tidligere 
fløtningsregulert. Kulturminnene fra nyere tid er knyttet 
til gårds - og seterdrift, skogsdrift og tømmerfløting. 
Tømmerfløtingen har lange tradisjoner og flere damanlegg er 
bevart. Gården nordre Kilan har stor kulturhistorisk 
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betydning på grunn av flere eldre bygninger, bl.a. 
stabburet, som skal være ca 300 år gammelt. Gården har 
også et kraftverk med bevarte tekniske installasjoner som 
går tilbake til 1915. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Området brukes både av lokalbefolkning/grunneiere, folk 
utenbygds fra og hytteeiere. I Våmurområdet er det ei 
hyttegrend hvor eierne kommer fra Arendals-, Grenlands- og 
Osloområdet. Nedbørfeltet brukes mest til dagsturer, men 
også som helgetur- og ferieturområde. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Vassdraget brukes til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, jakt og fiske og vannbaserte 
aktiviteter som bading og båtbruk. 

Fotturer/skiturer 
Grendelaget planlegger ei løype fra Kilegrend/Valebjørg til 
Fjone. Denne skal brukes til fotturer om sommeren og merkes 
som skiløype om vinteren. Ellers brukes områdene i nærheten 
av veiene til turer. Turistbedriftene i samarbeid med 
grunneierne har merket flere turløyper inn i området. på 
Fjonesida kjøres det også opp skiløyper om vinteren, og det 
finnes merka løyper for fotturer. Dette området brukes mye 
av lokalbefolkningen, hyttefolk og andre turister i 
Nissedal til lengre fotturer og skiturer. 

Jakt og fiske 
Det er jaktutleie på alle typer småvilt og elg. Området er 
et særlig godt orrfuglområde. Reinstammen er i vekst og det 
kan bli reinsjakt her fra høsten 1991. Vassdraget ligger 
sentralt i det som peker seg ut som jaktområde. Fra 
Skulkomfjænnane, Erdalsvannet og Gloppvatnet renner Fiskåna 
som har utløp i Nidelva. I Fiskåna er det fisk som er 
avhengig av den normale vannføringa i vassdraget. 

Bading og båtbruk 
Vannbaserte aktiviteter drives i flere av vannene, og det 
bades så sant temperaturen tillater det. 

Bærplukking 
Fjonesida er et av de viktigste områdene for multeplukking. 

Bruken av området er liten. 
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4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget er del av et større sammenhengende heiområde som 
er avgrenset av Fyresvatn i vest, Nisser i øst og Vråvatn i 
nord. Store heiområder av denne typen som er fri for 
kraftutbygging, og hvor det er få tekniske inngrep 
forøvrig, er etterhvert sjeldne i Telemark. Heiområdet vest 
for Fyresvatn og nord for Nesvatn er et område på omtrent 
samme størrelse og høyde, og med tilsvarende grad av 
uberørthet. Vassdraget som drenerer dette heiområdet er 
varig vernet mot kraftutbygging. Brukerpotensialet er det 
samme som for Kilåis nedbørfelt. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

5.1 KOMMUNALE PLANER 

Det finnes ingen reguleringsplaner eller andre planer som 
angår nedbørfeltet i Fyresdal kommune. I Nissedal kommune 
er områdene regulert til landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Områder som har betegnelsen høyfjell 
(høyereliggende strøk) der bare tiltak som har direkte 
tilknytning tillandbruksnæringa (stedbunden næring) er 
tillatt. 

I kommuneplanarbeidet ble det fra fylkesmannen i Telemark 
satt av store urørte heier i Nissedal som må tas vare på. 
Et av disse områdene var heistrøkene mellom Nisser og 
Fyresvatn, og deler av heia inn i Kviteseid. Kommunen har 
tatt hensyn til disse ønskene i kommuneplanen. De nordøstre 
deler av nedbørfeltet er i kommuneplanen for Fyresdal 
betegnet som landbruks-, natur- og friluftsområde. Om dette 
området heter det at det "omfattar areal som i vesentleg 
grad ligg frå verneskogbeltet mot høgtliggande heiområde, 
og har verdifulle friluftskvalitetar, jakt og 
beiteinteresser. Byggje- eller anleggsverksemd som ikkje 
har direkte tilknytning til landbruksnæring er ikkje 
tillate. Bygging av hytter, sumarhus e.l., bortsett frå det 
som er naudsynt for tradisjonell utnytting av jakt eller 
fiskerett og utmarksbeite, er ikkje tillate". De søndre 
delene av nedbørfeltet er i kommuneplanen karakterisert som 
landbruksområde. 

I Handlingsprogrammet for friluftsliv i Telemark fylke 
(1982-90) er området mellom Nisser og Fyresvatn beskrevet 
som en del av et større friluftsområde med regional 
betydning. 

6 SAMMENDRAG 

Mesteparten av nedbørfeltet består av et heiplatå som 
gjennomskjæres aven rekke mindre dalformer og 
forsenkninger som har gitt grunnlaget for alle vannene og 
myrene. En viktig kvalitet ved området er den store graden 
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av uberørthet i en region som ellers er preget av 
kraftutbygging. Urørtheten gjenspeiles også i vegetasjon og 
fugleliv. De tekniske inngrepene består av skogsbilveier, 
flatehogst, noen hytter og rester etter gamle 
fløtningsdammer. Opplevelsesmulighetene i området er store. 

Nedbørfeltet er del av et større sammenhengende heiområde 
og er godt egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bærturer og jakt, og også fiske 
dersom fisken føres tilbake, dessuten vannbaserte 
aktiviteter som bading og båtbruk. Tilgjengeligheten til 
området er god, og oppe på platået er terrenget relativt 
flatt og lett å ta seg fram i. Det finnes få stier og 
løyper i området, men grendelaget planlegger ei løype fra 
Kilegrend/Valebjørg til Fjone. Denne skal brukes til 
fotturer om sommeren og merkes som skiløype om vinteren. 
Ellers brukes områdene i nærheten av veiene til turer. Det 
er lOkalbefolkning/grunneiere, folk utenbygds fra og 
hytteeiere som bruker området til dags-, helge- og 
ferieturer. Bruken er liten. 

Vassdraget har middels verdi for friluftslivet. 
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019.DCZ SONGEDALSAl 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger nord for Fyresvatn i Fyresdal kommune. 
Mesteparten av nedbørfeltet ligger under tregrensen, men 
enkelte partier når opp i ca 1200 m o.h. Songedalsåi renner 
ut i Daleåna et stykke sør for Veum. I vest grenser 
nedbørfeltet til Åmdalsvassdraget, hvor områdene ovenfor 
Borse er varig vernet. 

3 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Songedalsåi 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Fyresdal kommune ca 1450 innbyggere. Bortsett 
fra et gårdsbruk ved Homsekre er det bare i nedre del i 
Songedalen det er fast bosetting. Fyresdal er nærmeste 
større tettsted. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består hovedsakelig av kvartsitt og 
kvartsskifer med konglomerat. Fra fjellet mellom Mjåvatn og 
Sundsvatn og i et belte nordover finnes mye konglomerat. 
Vest i nedbørfeltet og i Songedalen i øst finnes felter som 
i tillegg til kvartsitt og noe konglomerat inneholder 
matabasalt og omdannet vulkansk aske. Det finnes også en 
del forekomster med kobberholdige bergarter. 

2.2 TOPOGRAFI 

Mesteparten av området er heilandskap med relativt slake 
landformer 700-800 ro c.h. Terrenget stiger mot 
Setesdalsheiene i vest. Landformene er mest markante i 
sørøst, med bl.a. flere steile nuter og den markerte 
Songedalen som er en velutviklet U-dal. Øysteinsfjell i 
vest og Skipsfjellet i nordøst er eksempler på 
fjellformasjoner med dominans av harde bergarter som rager 
over landskapet forøvrig. 

2.3 VEGETASJON 

Sur og motstandsdyktig berggrunn med et tynt og 
usammenhengende morenedekke gir begrenset frodighet og 
artsrikdom. Lokalt kan imidlertid berggrunnsforhold l 

løsavsetninger og gunstige klimatiske forhold gi rikere 
partier. Furu er dominerende treslag, mens store bestander 
av gran finnes særlig i dalsenkningene. på løsavsetningene 
nederst i Songedalen er det furumoer. Det er mye myr i 
området, særlig i nordlige deler. I vestenden av Sundsvatn 
er det et større våtmarksområde. Kulturpåvirket vegetasjon 
i tilknytning til stølsdrift og skogsdrift er vanlig. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

De tekniske inngrepene består av ca 20 hytter, noen 
spredte nedlagte gårdsbruk, en kraftlinje på grensa mot 
Tokke kommune, flatehogst og skogsbilveier. Det finnes også 
rester etter fire gamle gruvesamfunn som skriver seg fra 
kobberdrift rundt 1540. En gruve ligger ved Mosnaft og tre 
i området Høgåsen - Aslestad (Moiberg, Grusen, Synjar) . 
Enkelte steder er det også mindre grustak i forbindelse med 
vedlikehold av veiene. I Sundsvatn og Mjåvatn og i elva 
omtrent ved Aslestad er det rester etter gamle 
fløtningsdammer. 
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4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Adkomsten til området er god på grunn av alle veiene. 
Fylkesvei 405 går gjennom Songedal inn til Aslestad. Ellers 
går det skogsbilveier til Kjøpsvatn, Tverrli, Midli og 
skåli/Nordbø. Terrenget er kupert og skogkledt og til dels 
vanskelig å ta seg fram i. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Nedbørfeltet er godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, 
bærplukking, jakt og fiske. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapet er typisk for regionen, med kuperte skogsområder 
og markerte fjellformasjoner. Bart fjell og skrinne lav- og 
lyngheier veksler med Skogslier, myrpartier, små og store 
vann, bekker og elver. De to innsjøene Mjåvatn og Sundsvatn 
er omgitt av myr og skogkledte lier. Fra utløpet av Mjåvatn 
går elva i stryk, mens den lenger ned går gjennom myrdrag 
for så å dukke ned i en trang og utilgjengelig bekkedal. 
Songedalen er en egenartet og markant formasjon med 
elvegravde gjel. I vestenden av Sundsvatn er det et 
våtmarksområde som inneholder et utvalg av vadefugler som 
er meget sjeldne for regionen. Botanisk skiller ikke 
området seg vesentlig fra det som er typisk for heiene i 
Vest-Telemark, bortsett fra det store innslag av myr i 
nordlige deler. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Ved Mjåvatn kan det være spor etter steinbrukende 
fangstfolk. Gårdsbosettingen i dalen kan trolig føres 
tilbake til jernalderen. Det er muligheter for å finne 
kulturminner som kan knyttes til utmarksbruk i 
jernalder/middelalder, slik som jernvinneplasser og 
kullmiler. Mjåvatn er omgitt av setre. I Songedalsgrenda 
finnes kulturhistorisk verdifull gårdsbebyggelse. 
Tømmerdrift har vært vesentlig i området og vassdraget er 
fløtningsregulert. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 
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4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er først og fremst bygdefolk og hytteeiere fra 
Grenlandsområdet som bruker nedbørfeltet til ulike 
aktiviteter. Området brukes til dags- og 
helgeturer. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Området brukes til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. 

Fotturer/skiturer 
Det finnes mange stier, særlig fra de gamle gruvene, som 
brukes til fotturer. Områdene rundt Sundsvatn, Mjåvatn og 
Øysteinsfjell er også mye brukt til turgåing. Det finnes 
ingen skiløyper i området. En vesentlig del av turene både 
sommer og vinter har sitt utgangspunkt i hytter og nedlagte 
støls- og gårdsanlegg som i dag brukes som fritidshus. 
Ellers er veiene også brukt som utgangspunkt for turer. 

Jakt og fiske 
Det jaktes på småvilt som hare og rype, og på elg og rein, 
dels av grunneiere, dels av folk utenbygds fra som leier 
jaktterreng. Vassdraget er eneste i kommunen med stedegen 
fiskestamme som ikke er ødelagt av sur nedbør. Det fiskes 
med stang etter avtale med grunneier, mens garnfiske drives 
av grunneiere og enkelte hytteeiere. I Mjåvatn og Sundsvatn 
er det bra bestander av ørret. I Songedalsåi finnes noe 
bekkeørret. 

Bruken av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Området har et variert natur- og kulturlandskap og har 
betydning som friluftsområde særlig i lokal og regional 
sammenheng. Det er et turområde for allsidig bruk sommer og 
vinter og er lett tilgjengelig. Nedbørfeltet grenser i vest 
til Åmdalsvassdraget som sammen med Rukkeåi-Dalåi utgjør et 
sammenhengende område hvor de øvre deler er varig vernet 
mot kraftutbygging. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Det er godkjent plan for bygging av 5 hytter i nordenden av 
Mjåvatn. Ved Aslestad og Nordbøtjørni er det også 
hytteplaner. I kommuneplanen for Fyresdal kommune (1990-
1993) er nedre del av nedbørfeltet plassert innenfor et 
landbruksområde. Mesteparten av det øvrige nedbørfeltet 
ligger innenfor freda/verna områder. Det samme gjelder et 
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lite område på sørsida av Songedalsåi ved Tveitane som har 
naturvitenskapelig interesse på grunn av breavsetning med 
dødisgroper. Om området rundt Fjellgardane heter det at 
"det vurderast verna mot vassdragsutbygging då det har 
kvalitetar som ikkje finst andre stadar i kommunen. Vidare 
er det mange kulturminne etter gamal gruvedrift innafor 
området som må vurderast verna. Det finst og tufter etter 
middelalderbusetnad". 

I "Handlingsprogram for friluftslivet i Telemark" (1984) 
inngår nedbørfeltet i et større frilufts- og naturområde; 
"Heiområdene mot Aust-Agder sør for rv. 45". Dette området 
klassifiseres her som et regionalt viktig turområde for 
ekstensiv bruk til friluftsformål. 

6 SAMMENDRAG 

Landskapsmessig er nedbørfeltet typisk for regionen, med 
kuperte skogsområder og markerte fjellformasjoner. Bart 
fjell og skrinne lav- og lyngheier veksler med skogslier, 
myrpartier, små og store vann, bekker og elver. 

De tekniske inngrepene består hovedsakelig aven del 
hytter, enkelte nedlagte gårdsbruk, veier/skogsbilveier, en 
kraftledning, flatehogst og rester etter gruvedrift og 
tømmerfløting. Opplevelsesmulighetene i området er middels 
store. 

Området er godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, 
bærplukking, jakt og fiske. Adkomsten til området er god. 
Det finnes en del stier, spesielt fra de gamle gruvene, som 
brukes til fotturer. Områdene rundt Sundsvatn, Mjåvatn og 
Øysteinsfjell er mye brukte turområder. Ellers brukes 
områdene nær hytter og veier. Vassdraget er eneste i 
kommunen med stedegen fiskestamme som ikke er ødelagt av 
sur nedbør. Bruken av vassdraget er middels stor. Det er 
først og fremst bygdefolk og hytteeiere som bruker det til 
dags- og helgeturer. 

I vest grenser nedbørfeltet til Åmdalsvassdraget hvor 
områdene ovenfor Borse sammen med Rukkeåi-Dalåi er varig 
vernet mot kraftutbygging. 

Vasdraget har middels/stor verdi for friluftslivet. 



98 
r-
I 

l 
i FAGRAPPæT FOO VERNEPLAN IV 
I 
! 

I 

i TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR I l Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 012/1 

! 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Ar,ne Kroken 012.BC2Z Nedalselva 

L-
I 
j 

I FAGFELT Ka+1UNE 
I Friluftsliv Rollag, Sigdal 
I 
I 

SIGN~~' 
I 

I 

INSTITUSJON DATO 
NVE Februar 1990 

' , .' (. " ' --..-' 

-

! VERDIKRITERIER BEDØfvT.1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) , 

: 
~ 
I 
I 
I 
I 

1-
I 
! 

I 
I 

I 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 
.- I 

EGNETHET *** 

DAGENS BRUK * 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget er i stor grad urørt. De tekniske inngrepene er i første rekke 
skogsbilveier, flatehogst og en kraftledning. Bare i nedre Eggedal finnes 
fast bosetting, ellers er det et fåtall hytter. Området er svært kupert, men 
det store innslaget av vann/vassdrag gjør opplevelsesmulighetene store. Vege
tasjonen domineres av granskog, og faunaen er typisk for regionen. Kultur
minner fra nyere tid er knyttet til fast bosetting i Nedalen, seterdrift, 
skogsdrift og fløting i Nedalselva. Vassdraget er godt egnet til enkelte 
tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, bærturer, fiske 

I og noe bading. Tilgjengeligheten er relativt god. Det er primært lokalbefolk
I ningen som bruker området til helgeturer. Dagens bruk er litne, men bruken 
I bruken vil øke i forbindelse med de planlagte hyttefeltene. 

I 
I *** Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 
L ________________ .___ _ __________________ --' 

a:AKR-vern 
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FAæAPPæT Fm VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 012/11 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 012.CFC2Z Hivjuåni 

FAGFELT Ka+tJNE 
Friluftsliv Hol 

/ 
/1 // 

INSTITUSJON DATO SIGN.~~ 
NVE Mars 1990 

~ERDIKRITERIER BEDØI'+1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRUK ** 

SAM~ENDRAG/KONKLUSJON 

De øvre deler av vassdraget henger sammen med et større turområde ved Hal
lingskarvet, med forbindelse til Hardangervidda. Tilgjengeligheten her er 
bedre enn i de nedre deler. Med unntak av noen få hytter og støler i Lengje
dalen, er området uten tekniske inngrep. Landskapet er særpreget og variert 
med bratte dalsider, vidde og et elvesystem med fosser og stryk. Spesielt 
Hivjufossen er en attraksjon. Opplevelsesmulighetene er store. Området er 
svært godt egnet til tradisjonelt friluftsliv. Oppe på platået er terrenget 
relativt oversiktlig og lett å ta seg fram i. Løype- og stinettet er godt 
utbygd. De vanligste aktivitetene som utøves er fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Området brukes både av lokalbefolkningen, hytteeiere og tilreisende 
turister. Det brukes til helge- og ferieturer. Brukes er middels stor. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftlivet. 

N-AKR-hedopp 
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FAæAPPæT FCR VERNEPlAN IV 

--

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 012/13 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 012.CJZ Gry tå 

FAGFELT K<M4JNE 
Friluftsliv Hol, Ulvik 

/;.-_ .~ / 
' ~ INSTITUSJON DATO SIGNz'~:' ~ I' ) 

NVE Mars 1990 

VERDIKRITERIER BEDØYMELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET ** 

DAGENS BRlI< *** 

SAf+'lENDRAG/KONKWSJON 

Vassdraget er lett tilgjengelig; en gammel anleggsvei fra Haugastøl passerer 
utløpet av Gry tå. Herfra går det sti innover Lengjedalen til Lengjedalsvat
net, hvor det er kort vei inn til DNTs stinett mellom Finse og Bygdin. 
Dette er et typisk høyfjellsvassdrag med Hallingskarvet som høyeste fjell på 
1885 m o.h., og med daler og viddeområder. Opplevelsesmulighetene er store. 
Terrenget er oversiktlig og lett å ta seg fram i. Nedbørfeltet er så godt 
som fri for tekniske inngrep, med unntak av to hytter ved Lengjedalsvatnet. 
Området er svært godt egnet, og brukes til tradisjonelle friluftslivsaktivi
teter som fotturer, skiturer, jakt og fiske. Det er først og fremst hytte
eiere og turister knyttet til reiselivsbedriftene på Ustaoset, Haugastøl og 
delvis Finse, som bruker området. Det brukes både til helgeturer og ferier. 
Deler av nedbørfeltet benyttes til flerdagsturer av tilreisende turister. 
Bruken av området er middels stor. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 

N-AKR-hedopp 
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FAGRAPPmT RR VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 012/16 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 012.DZ Sokna 

FAGFELT K<J.HJNE 
Friluftsliv Flå, Krødsherad, Ringerike 

,k~ INSTITUSJON DATO SIG~~ 
NVE Februar 1990 

VERDIKRITERIER BEDØf+1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRUK *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget har et stort nedbørfelt hvor de øvre områdene er relativt urørte. 
De tekniske inngrepene her består i større hyttekonsentrasjoner, spredt bo
setting, skogsbilveier, flatehogst og kraftledning. Fra Sokna til utløpet i 
Tyrifjorden renner elva gjennom bebyggelse og langs rvo 7. Vassdraget er 
godt egnet til tradisjonelt friluftsliv, spesielt i de nordre områdene. De 
vanligste aktivitetene er fotturer, skiturer, bærplukking, bading, jakt og 
noe fiske. Området brukes først og fremst av lokalbefolkningen og hytteeiere 
til dagsturer, helge- og ferieturer. Tilgjengeligheten er god, og enkelte 
løyper er merket. Dagens bruk er stor. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 

a:AKR-vern 
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I 
I 
I 

I FAæAPPORT Fm VERNEPlAN IV 

~_. 

I 
TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 015/3 

I 
MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 015.EZ Lyngdalselva 

FAGFELT KavMJNE 
Friluftsliv Flesberg, Rollag 

" 

INSTITUSJON DATO SIGN ."Hit;~'~"'-
NVE Februar 1990 L '-, f ' ../ 

I 

I VERDIKRITERIER BEDØr+1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

i 
I 
I 
I 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** I 
I 
I 
I .--

EGNETHET ** 

DAGENS BRUK ** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget har to tettsteder, ellers er det spredt bosetting. De tekniske 
inngrepene består aven rekke veier/skogsbilveier, flatehogst, kraftledning, 
og rester etter fløtningsdammer. Lett skogsterreng og god tilgjengelighet 
gjør området egnet til flere tradisjonelle friluftslivsaktiviteter. De 
vanligste aktivitetene er fotturer, bading, jakt og fiske og noe Skigåing. 
Området brukes som nærfriområde av lokalbefolkningen og som helge- og ferie
turområde av hytteeiere. 

** Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 

a:AKR-vern 
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FA9WPæT AR VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 015/4 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 015.G2Z sørkjeåi 

FAGFELT K<M4JNE 
Friluftsliv Rollag 

/~ INSTITUSJON DATO SIGNk
l

_ ~ 
NVE Februar 1990 

VERDIKRITERIER BEDØfJMELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlI< *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget er i stor grad urørt, i motsetning til områdene ellers på begge 
sider av Numedal. Det finnes ingen fast bosetting her, men endel hytter/ 
støler. De tekniske inngrepene består av skogsbilveier og flatehogst. Land
skapet rundt Sørkjevatn er mer variert og rikt på kontraster enn det som er 
vanlig i sidevassdragene til Numedal. I sør ligger Blefjellmassivet. Vege
tasjonen varierer, og faunaen er vanlig for regionen. Det finnes rester 
etter jernproduksjon fra forhistorisk tid. Vassdraget er godt egnet og mye 
brukt til skiturer, fotturer, jakt og fiske. Det er først og fremst lokal
befolkningen og hytteeiere i og utenfor nedbørfeltet som bruker området. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 

a:AKR-vern 
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FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR. 
Friluftsliv i Verneplan IV -vassdrag 016/4 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR./NA VN) 
Anne Kroken 016.BEB2Z Rusåi 

FAGFELT KOMMUNE 
Friluftsliv Vinje / 

INSTITUSJON DATO SIGN~)~~ NVE Februar 1990 
/ jf",., 

VERDIKRITERIER BEDØMMELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESl\fULIGHETER ** 
EGNETHET ** 
DAGENS BRUK * 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget har så å si ingen fast bosetting, men enkelte hytter og nedlagte støler. Bortsett fra bosetting, 
veier og en TV-omformer, er nedbørfeltet ikke berørt av tekniske inngrep. Landskapet er preget aven 
gold, blokkrik villmark med mange små vann og vassdrag. Vinjerudalen er et frodig og markert 
innslag i landskapsbildet. Dyrelivet er rikt, men kulturminnene er ikke spesielle for regionen. 
Nedbørfeltet er egnet til tradisjonelle friluftslivsakriviteter som fotturer, skiturer, jakt og fiske. 
Området brukes av lokalbefolkningen som nærtur- og helgeturområde, spesielt Vinjerudalen. 
Vassdraget er et av få gjenværende vassdrag i fylket som ikke er utbygd. 

** Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 
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I 

I 
I FAGRAPPORT HR VERNEPLAN IV I 
I 

~ITIEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 016/5 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 016.BEBZ Klevastølåi 

FAGFELT K(JvMJNE 
Friluftsliv Vinje 

/i ,----. , 

INSTITUSJON DATO SIGN,/i[/ ./~/ 
NVE Februar 1990 /~i 

- I 
I 

I 
I 

I VERDIKRITERIER BEDØfvfJlELSE 
I (LITEN - MIDDELS - STOR) 

~OPPLEVELSESMULIGHETER *** 
I 
i 
I 

I 
EGNETHET ** 

DAGENS BRUK ** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget har nesten ingen fast bosetting, men det finnes endel hytter og 
nedlagte støler. Det er ellers ingen andre tekniske inngrep i nedbørfeltet. 
Hele området har stor variasjon når det gjelder landskapsopplevelse, spesielt 
Smørkleppdalen skiller seg ut med sin variasjonsrikdom og særegne landskaps
bilde. Flora og fauna er mangfoldig. Området er egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og fiske. Det brukes som 
nær friområde av lokalbefolkningen, spesielt Smørkleppdalen. Vassdraget er et 
av få gjenværende vassdrag i fylket som ikke er utbygd. 

*** Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 

a:AKR-vern 
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FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR. 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 01617 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR./NA VN) 
Anne Kroken 016.F3Z Fulldøla 

FAGFELT KOMMUNE 
Friluftsliv Notodden ..., / 
INSTITUSJON DATO SIG~~ 
NVE Februar 1990 . (j, " 

VERDIKRITERIER BEDØMMELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 
EGNETHET ** ... 
DAGENS BRUK *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget har liten fast bosetting, men ca. 100 hytter/setre. De tekniske inngrepene er konsentrert til 
den søndre delen av nedbørfeltet hvor det er veier, bebyggelse, flatehogst og kraftledning. Området er 
godt egnet til tradisjonelt friluftsliv og er spesielt mue brukt til bading og skiturer av folk fra hele 
regionen. Lokalbefolkningen bruker det også til fotturer, jakt og fiske. Follsjå er vedtatt som 
drikkevannskilde for Notodden kommune. Langs Nordstuiveien skal det bygges 240 hytter. Det 
foreligger også forslag om 150 hytter i Bolkesjøområdet. Vassdraget er et av få gjenværende vassdrag i 
fylket som ikke er utbygd. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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FAæAPP<RT Fm VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 016/8 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 016.F6Z Kåla 

FAGFELT K(MttJNE 
Friluftsliv Hjartdal, Notodden 

/" 
/ 

INSTITUSJON DATO SIGN ' --~\ f-Øt 
NVE Mars 1990 ;'~f~ t'CI1/' 

!-

VERDIKRITERIER BEDØ+1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlI< *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

De øvre delene av nedbørfeltet har høyfjellsterreng, mens det i Kålidalen er 
mye og til dels tett skog. området har få tekniske inngrep. Spesielt de høy
ereliggende områdene er svært godt egnet til tradisjonelle friluftslivsakti
viteter som fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. Terrenget her er 
oversiktlig, lett å ta seg fram i og det finnes flere stier. Kålidalen er 
mindre tilgjengelig og mindre brukt. Området brukes av bygdefolk, turister 
og hytteeiere. Det brukes til dags-, helge- og ferieturer. Bruken av området 
er stor. 

** Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 

N-AKR-hedopp 
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FAmAPPffiT FOO VERNEPLAN IV 

I TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 

I 

I 

I 

I 

Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 016/9 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 016.GIZ Raua 

FAGFELT KCM4JNE 
Friluftsliv Flesberg, Notodden, Tinn 

,-~, / 
\ / , ,/ 

INSTITUSJON DATO SIGN. 11Pf-L r/~/ 
NVE Februar 1990 v ... . 

i 

VERDIKRITERIER BEDØfvf.1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlI< *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget har spredt bosetting og endel hytter i tilknytning til vannene. 
De tekniske inngrepene ellers består aven rekke veier/skogsbilveier, hogst
flater og kraftledning. Landskapsmessig deles området av et platå med 
vannene, og et juv hvor elva går i kraftige fossefall ned mot Tinnsjøen. De 
vanligste dyreartene for regionen finnes her. Furuskog med innslag av gran og 
lauvskog dominerer. Kulturminnene er nært knyttet til vassdraget. Området er 
godt egnet og brukes mye til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som 
fotturer, bading, padling og fiske. Aktiviteter som telting og rasting er 
også utbredt. Det brukes både av lokalbefolkningen, hytteeiere og turister. 
Vassdraget er et av få gjenværende vassdrag i fylket som ikke er berørt av 
kraftutbygging. 

*** Vassdraget har sto r verdi f or friluf tsl i vet. 

a:AKR-vern 
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I 
FAGRAPPmT HR VERNEPlAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 016/10 

I 
i 
I 

r-1EDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 016.G3Z Skjerva 

FAGFELT K(MvIJNE 
Friluftsliv Nore og Uvdal, Tinn 

l 
~ . 

. -'" /, 

I 
INSTITUSJON DATO SIGN~:)jttbu 
NVE Februar 1990 

! 
VERDIKRITERIER BEDØrvfJlELSE 

I (LITEN - MIDDELS - STOR) 
I 
I 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

l DAGENS BRUK *** 

I SAr+1ENDRAG/KONKLUSJON 

I 
I 

Skjerva har et langstrakt nedbørfelt med spredt bosetting i sør. Inngrepene 
ellers består av hytter, veier/skogsbilveier, grustak, kraftledninger og 
nydyrkingsareal og elvekanalisering i Skirvdalen. Området er godt egnet til 
til tradisjonelt friluftsliv. De aktivitetene som utøves er først og fremst 
fremst fotturer, bærturer og skiturer, og i mindre grad jakt og fiske. Både 
lokalbefolkningen, hytteeiere og leirskolen/fjellkirken bruker området som 
nærtur-, helge- og ferieturområde. Tilretteleggingen for friluftslivet er 
liten. Vassdraget er et av få gjenværende vassdrag i fylket som ikke er ut
bygd. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 

a:AKR-vern 
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FPaWPæT RR VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER æJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 016/11 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 016.G4Z Digeråi 

FAGFELT Ka+lJNE 
Friluftsliv Tinn, Notodden 

l 

/i / 

/l--\~ 
INSTITUSJON DATO SIGN·~:;fi 
NVE Mars 1990 

VERDIKRITERIER BEDBYMELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRU< *** 

SAI+1ENDRAG/KONKWSJON 

Mesteparten av nedbørfeltet er høyfjellsterreng. I liene ned mot Tinnsjå er 
det bratt og tett granskog. Området har få tekniske inngrep. Spesielt de 
øvre deler av nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle frilufts
livsaktiviteter som fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. I til
knytning til turisthotellene drives bl.a. turorientering og slalåm. Framkom
meligheten på platået er god, og terrenget er oversiktlig og lett å ta seg 
fram i. Det finnes flere stier, og ei merket skiløype rundt Heddersfjell som 
brukes mye. Fra hotellene kjøres det også opp løyper. Området brukes av 
bygdefolk, turister og hytteeiere i og utenfor nedbøfeltet til dags-, helge
og ferieturer. Bruken av området er stor. 

**** Vassdrag har svært stor verdi for friluftslivet. 

N-AKR-hedopp 
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FAGV\PPæT Fm VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OOJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 017/4 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 017.F2Z Gautefallelva 

FAGFELT Ka+lJNE 
Friluftsliv Drangedal, Nissedal 

/ 

/l / 
INSTITUSJON DATO SIGN~(~ 
NVE Februar 1990 

VERDIKRITERIER BEDØt+1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlI< *** 

SAl+1ENDRAGIKONKWSJON 

Vassdraget har liten fast bosetting, men mange hytter; de fleste på Gaute
fallsheia. De tekniske inngrepene består ellers aven riksvei som går tvers 
gjennom nedbørfeltet, og flere mindre veier/skogsbilveier. Landskapsbildet 
er variert i forhold til det som er vanlig i denne delen av Telemark. Flora 
og fauna er mangfoldig. Kulturminner fra nyere tid er knyttet til vassdraget 
og utnyttelsen av vannkraft. Terrengformen gjør området godt egnet til tradi
sjonelt friluftsliv, og det brukes mye til fotturer, bær/soppturer, bading, 
padling, skiturer, jakt og fiske. Det brukes like mye som nær- og helgetur
område som ferieområde av lokalbefolkningen, leirskole, turister og hytte
eiere. Vassdraget er et av få gjenværende vassdrag i fylket som ikke er ut
bygd. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 

(VN)n-akr-akr-vern 
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FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR. 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR./NA VN) 
Anne Kroken 019.DA7Z KILÅI 

FAGFELT KOMMUNE 
Fyresdal, Nissedal / / 

INSTITUSJON DATO SIG~~. Mars 1990 

VERDIKRITERIER BEDØMMELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 
EGNETHET *** 
DAGENS BRUK * 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Mesteparten av nedbørfeltet utgjør et heiplatå med mange vann og myrer. En viktig kvalitet ved 
området er den store graden av uberørthet i en region som ellers er preget av kraftutbygging. 
Urørtheten gjenspeiles også i vegetasjon og fugleliv. Det er få tekniske inngrep. Opplevelses
mulighetene er store. Området er del av et større sammenhengende heiområde og er godt egnet til 
tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske og vannbaserte 
aktiviteter som bading og båtbruk. Tilgjengeligheten inn i området er god, og oppe på platået er 
terrenget relativt flatt og lett å ta seg fram i. Det er få stier/løyper, men det planlegges ei løype fra 
KilegrendlValebjørg til Fjone som skal brukes til fotturer og merkes som skiløype om vinteren. 
Området brukes til dags-, helge- og ferieturer av lokalbefolkningen, folk utenbygds fra og hytteeiere. 
Bruken av området er liten. 

** Vassdraget har middels verdi for friluftslivet. 
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I 

I 
I FAmAPPmT Fm VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 019/5 

i 

I MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 019.DCZ songedalsåi 

FAGFELT K(JvMJNE 
Friluftsliv Fyresdal 

," 

/ / 
INSTITUSJON DATO SIGN. Jtal, JtdJtJt, 
NVE Mars 1990 

i 

I VERDIKRITERIER BEDØtJMELSE 
I (LITEN - MIDDELS - STOR) I 
~-

I OPPLEVELSESMULIGHETER ** 
I 

~ EGNETHET *** 

I 
I DAGENS BRlI< ** 

SAfvfv1ENDRAG/ KONKLUSJON 

Landskapsmessig er nedbørfeltet typisk for regionen, med kuperte skogsområ
der og markerte fjellformasjoner. De tekniske inngrepene består aven del 
hytter, enkelte nedlagte gårdsbruk, veier, kraftledning, flatehogst og 
rester etter gruvedrift og tømmerfløting. Opplevelsesmulighetene er middels 
store. Området er egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som fot
turer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske. Tilgjengeligheten til området 
er god, og det finnes flere stier, spesielt fra de gamle gruvene, som brukes 
til turer. Områdene rundt Sundsvatn, Mjåvatn og 0ysteinsfjell er mye brukte 
turområder. Ellers brukes områdene nær hytter og veier. Det er først og 
fremst bygdefolk og hytteeiere som bruker vassdraget til dags- og helgetur
er. Bruken av området er middels stor. I vest grenser nedbørfeltet til de 
vernede vassdragene Åmdalsvassdraget og Rukkeåi-Dalåi. 

*** Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 

N-AKR-hedopp 
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Oversikt over tidligere vernete vassdrag samt vassdrag foreslått 
vernet i Vernep~an IV i Buskerud og Te~emark 

Vassdrag foreslått vernet i Verneplan IV 
Obj. 20 Sokna* 
Obj. 21 Sørkjeåi* 
Obj. 22 Nørsteå 
Obj. 23 Hivjuåni* 
Obj. 24 Grytå* 
Obj. 25 Eidsåi 

I!!I Tidligere vernet 

m 
LJ 

Obj. 
Obj. 
Obj. 
Obj. 
Obj. 
Obj. 

Verneplan IV 

31 Fulldøla* 
32 Raua* 
33 Skjerva * 
34 Gjuvåi 
35 Digeråi* 
36 Kåla* 

Obj. 26 Gvetaåi Obj. 37 Gautefallelva * 
Obj. 27 Rolv 
Obj. 28 Sævreelvi 
Obj. 29 Nedalselva* 
Obj. 30 Lyngdalselva* 

* Vassdrag som er behandlet i rapporten. 

Obj. 
Obj. 
Obj. 
Obj. 

38 
39 
40 
41 

Kilåi* 
Songedalsåi * 
Rusåi* 
Klevastø~åi* 
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VEDLEGG 1 

REGISTRERINGSSKJEMA TIL KOMMUNENE 
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Vår ref. Vår dato 

NORGES 
VASSDRAGS· OG ENERGIVERK Deres ref. Deres dato 

Saksbehandler 

VERNEPLAN FOR VASSDRAG PA ØSTLANDET - REGISTRERINGSARBEID 

I forbindelse med arbeidet med Verneplan IV for vassdrag på Østlandet, vil 
registreringsarbeidet for vassdragene starte opp i vår, og feltregistreringene 
foregå til sommeren. Det skal i den forbindelse foretas registreringer av 
friluftslivs- og reiselivsinteressene i de aktuelle vassdragene. Aktiviteter som 
jakt og fiske vil kategoriseres under friluftsliv. 

I kommune er det vassdragene: 

som det skal foretas registreringer i. (Jfr. vedlagte kart). 

I tillegg til egne registreringer og observasjoner er vi avhengi av et samarbeid 
med kommunen for å få tak i de opplysninger vi trenger. Disse opplysningene er: 

1. Generalplan for kommunen 

2. Eventuelt reguleringsplaner som angår nedbØrs feltet til de aktuelle 
vassdragene. 

3. Andre planer som angår nevnte områder, f.eks. FRIDA og handlingsplan for 
friluftsliv. 

4. Inbyggerantallet i kommunen og nabokommunene. 

5. Hvilke reiselivsbedrifter (hotell, campingplasser o.a.) finnes i selve 
området eller i rimelig nærhet? 

6. Finnes det spesielle severdigheter i vassdraget eller nærheten? 

7. Navn på leder av det/de politiske utvalget(ene) som behandler friluftslivs-, 
jakt-fiske og reiselivssaker i kommunene. 

8. Navn på lokale jakt/fiskeforeninger, fjellstyre, reiselivslag, 
turistforeninq, grunneierlag og eventuelt andre som har lokal kjennskap til 
de nevnte områdene. 

Kontoradresse 

Middelthuns gate 29 

Postadresse 

Boks 5091 Maj. 
0301 Oslo 3 

Tele'on Telex Tele'ax 

(02) 46 98 00 79397 NVEO N (02) 6961 51 

Bankgiro 

0629.05.75026 

Postgiro 

5052055 

RI 1011 A"nvord 
VN/not/AkR/rpg-arb-vp 
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Selv om dette ble mange spørsmål er det tilstrekkelig med korte svar, som 
returneres skrtftlig. 

Vi håper at vi til gJengjeld kan være behjelpelig med å fremskaffe opplysninger 
:>om oqså kommunen vil få del i, oq som kanskje vil være til nytte for kommunen i 
ulike sammenhenger. 

Vennl' hilsen 

Anne Kroken 

VN/not/AKR/reg-arb-vp 
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VEDLEGG 2 

INTRODUKSJONSBREV I FORBINDELSE MED SPØRRESKJEMA 
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Vår ref. Vår dato 

NORGES 
VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Deres ref. Deres dato 

Saksbehandler 

VERNEPLAN IV FOR VASSDRAG PA ØSTLANDET - REGISTRERINGSARr:1EID 

I forbindelse med arbeidet med Verneplan IV for vassdrag på Østlandet, vil 
registreringsarbeidet for vassdragene starte opp i vår, og 
feltregistreringen foregå i lØpet av sommeren. Det skal i den forbindelse 
foretas registreringer av friluftslivs- og reiselivsinteressene i de 
aktuelle vassdragene. Aktiviteter som jakt og fiske vil kategoriseres 
under friluftsliv. 

I ............................ kommune er det vassdragene: 

* 

* 

* 

som det skal foretas registreringer i. (Jfr. vedlagte kart). 

I tillegg til egne registreringer og observasjoner er jeg avhengig av et 
samarbied med lokalkjente og lag/foreninger, 
reiselivsbedrifter/reiselivslag i de aktuelle distriktene for å få 
opplysninger. Du kontaktes fordi kommunen eller andre har oppgitt ditt 
navn eller fordi du står som kontaktperson for lag/forening/nemnd, eller 
er tilknyttet reiselivsbedrift/reiselag. 

Det er her lagt ved ulike typer spØrreskjema, aVhengig av om du er oppgitt 
som kontaktperson innen friluftsliv eller reiseliv (noen kan også få begge 
typer skjema). 

Jeg håper du/dere har anledning til å svare på vedlagte spØrreskjema og 
kartfeste så mange av opplysningene som mulig. Svarene bes returneres i 
vedlagte svarkonvolutt snarest. 

Ved eventuelle spørs~ål kan jeg treffes på telefon 02-46 98 00. 

veif~i~ 

A~~ 

Kontoradresse 

Middelthuns gate 29 

Postadresse 

Boks 5091 Maj. 
0301 Oslo 3 

Telefon Telex Telefax 

(02) 46 grelll not I AK R 100~!t'&fi<l Ne r ing 696151 

Bankgiro 

0629.05.75026 

Postgiro 

5052055 

BI 101 l Andvord. 
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VEDLEGG 3 

SJEKKLISTE FOR FRILUFfSLIVS- OG 
REISELIVSREGISTRERINGER I DE ULIKE VASSDRAG 
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PROSJEKT VERNEPLAN IV: 
SJEKKLISTE FOR FRILUFTSLIVS- OG REISELIVS-REGISTRERINGER I 
..................... VASSDRAGET: ................ KOMMUNE 
RESSURSPERSON, LAG/FORENING: ............................ . 

Kryss av for alt det som er aktuelt for dette vassdraget. I tillegg kan 
kommentarer/utfylling og andre opplysninger skrives på siste side og på baksiden 
av arkene. 

HOVEDDELER 

BRUKEN AV 
OMRÅDET 

REGISTRERINGER FRA ANDRE KILDER 

1) HVILKE AKTIVITETER? Kryss av for de aktivitetene som 
finner sted i vassdragets nedbørfelt. 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
I--

I--

I--

I--

r-
I--

'--

Turer til fots 
Turer på ski 
Bær- og soppturer m.v. 
Naturstudier, naturfotografering m.v. 
Bading 
Roing, padling, seilturer og andre former for båtliv der 
naturopplevelsen utgjør den viktigste delen 
Fritidsfiske (se også spørsmål 2 under) 
Isfiske (-----------"------------) 
Jakt (-----------"------------) 
Skøyteløping på islagt vann 
Joggeturer 
Turorientering 
Sykkelturer 
Rideturer 
Lek og mosjon for øvrig 
Fjellklatring 
Andre 

MERK AV PÅ KARTET HVOR DE AKTUELLE AKTIVITETENE SKJER: 

2) FISKE 
Kan du si noe mer detaljert om fisket i følgende vatn/elver/ 
bekker (bruk baksida av arket). 

- fiskes det der? Mye? 
- hvilke fiskeslag? 
- fiskekvalitet? (størrelse etc.) 
- isfiske? 
- kultivering - hvor? av hvem? 
- andre opplysninger av interesse? 

3) .JAKT 
Kan du si noe mer detaljert om bruken av området til jakt (Bruk 
gjerne baksiden av arket.) 

- Hvilke arter jaktes det på? 
- Omtrentlig omfang av jakta på de enkelte artene? (Om mulig 

antall personer som jakter på f.eks. småvilt, elg, rådyr o.a.) 
- Kan du merke av på kartet hvor det drives jakt? (omtrentlig) 

4) Hvor vanlig er de aktivitetene du har krysset av under 
spørsmål 1) på side l? 

- Hvilke aktiviteter er de vanligste innen nedbørfeltet? 
- Er det mange, noen eller bare få personer som utøver de ulike 

aktivitetene innen nedbørfeltet? 



BRUKEN AV 
OMRÅDET 
(forts. ) 

TILRETTE
LEGGING 

INNGREP 
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5) Når brukes området? 

r-

-- nærtur (deler av dagen) 
-- dagstur 
-- helgetur 
-- ferietur 
-- gjennomfartsområde (et sted folk stikker innom) 

Hvilke av disse er mest aktuelt? ........................ . 

6) Hvem bruker området? 

~ lokalbef. 
fylkets bef. 
andre landsdeler 
utlendinger 

- Hvilke av disse gruppene 
bruker området mest? 

- Fins det noen form for tilrettelegging for friluftsliv i de 
aktuelle områdene. Kanskje noe av dette? 

r-

r- P-plasser 
r- Annen P-mulighet 
r- Merka stier 
r- Andre stier 
r- Merka skiløyper 
r- Skilt/info. tavle 
r- Hytter (betj./selvbetj./buer 
r- Badeplasser 
r- Renovasjon 
r- Toalett 
r- Kiosk 
r- Skitrekk 
'- Andre ting? 

Merk av på kartet hvo~ eventuelle tilretteleggingstiltak fins. 

- Hvilke inngrep er foretatt i nedbørfeltet? 
Kanskje noe av dette? (Kryss av, bruk av baksida for 

kommentarer. Merk gjerne av på karter 
også) . 

-
- Fast bosetting 
r- Fritidsbebyggelse (hytter) hvor mange omtrent? 
r- Veier (hvilke er brøyta, ikke brøyta?) 
r- Bomveier? Antall kjøretøy? 
r- Jordbruk ca antall bruk? ..... . 
r- Skogbruk (Hogges det skog? Plantes?) 
r- Kraftledn./telefonledn. 
r- Massetak/tipper (Hvor?) 
r- Søppel (Hvor? Hvilke type?) 
r- Forurensninger (Hvor?) 
'- Andre inngrep? 

Kjenner du til planlagte inngrep i området? 



OMLANDS
REGISTRERING 
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Fins det andre områder i rimelig nærhet som folk kan bruke til 
de aktivitetetene som i dag foregår i det aktuelle 
vassdragsområdet? 
Hvilke områder for hvilke aktiviteter? 

Andre ting du vil si om bruken av området? 
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VEDLEGG 4 

SPØRRESKJEMA/SJEKKLISTE TIL FORENINGER OG LAG 
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PROSJEKT VERNEPlAN IV. 

VASsæJ\Ci: ..............•..•.......... ~E: ••••••.••...••.•••............. 

L.Jf:J/ Fæ.~ItI:i : ................................................................ . 

Vi håper foreningen kan svare på følgende spørsmål, og så langt som mulig 
kartfeste opplysningene. 

1) Eier eller disponerer foreningen hytte/bu e.l. innen eller nær dette vass
dragets nedbørfelt? 

o JA o NEI 

Hvor ligger hytta/bua? (merk av på kartet). 

Er hytta betjent D JA D NEI 

Antall sengeplasser 

Antall overnattinger sommer 

Antall overnattinger vinter 

2) Merker/vedlikeholder foreningen stier, løyper, bruer/klopper e.l. innen 
eller nær vassdragets nedbørfelt? 

D JA D NEI 

Hvilke 

3) Er foreningen ansvarlig for andre tilretteleggingstiltak (ex. kart, 
rutebeskrivelser, annen informasjon osv.) innen, eller nær nedbørfeltet? (Om 
mulig vil jeg gjerne få tilsendt aktuelt skrevet materiale.) 

D JA D NEI 

Hvilke tiltak 

4) Er foreningen ansvarlig for turer, utflukter, kurs, spesielle arrangementer 
e.l. innen eller nær nedbørfeltet? 

D JA D NEI 

Hvilke turer: .....•.....•.••.....................•...... • •........ 

Hvor ofte: ..................................... . .... . ........... . . 

Antall deltagere: 

VN/not/AKR/prosjekt - vp 
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Er dette for folk som er bosatt: 

Innen eller nær nedbørfeltet 

I fylket forøvrig 

Andre steder i landet 

I andre land 

D 
D 
D 
D 

5) Har foreningen planer for sin videre aktivitet innen eller nær dette 
nedbørfeltet? (F.eks. ønsker eller konkrete planer om nye hytter, merking av 
flere stier/løyper, tiltak på informasjonssida, nye turtilbud o.a.) 

D JA D NEI 

Evt. hva: 

6) Finnes det andre områder i rimelig nærhet til nedbørfeltet som folk kan 
bruke til de aktivitetene som i dag foregår i nedbørfeltet? 

D JA D NEI 

Hvilke områder er de beste "erstatningsområdene" for forskjellige 
aktiviteter? 

Kan de alternative områdene gi like stort utbytte for brukerne som dagens 
områder? 

D JA D NEI 

7) Er det innen nedbørfeltet spesielle attraksjoner knyttet til natur/kultur? 
(F.eks. fosser, gode badeplasser, fine utsiktspunkter, kulturminner o.a.) 

D JA D NEI 

Hvilke: 

Hvor: .....................................•..•...•................ 

Er de lett tilgjengelige D JA D 

8) Annet av interesse? (Bruk evt. baksiden av arket.) 
VN/not/AKR/prosjekt-vp 

NEI 
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