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SAMMENDRAG
Rapporten omhandler et forprosjekt med sikte på å utvikle en metode for kartlegging av vassdrag, i
hovedsak hasert på geofaglige kriterier. Dctte omfatter en klassifisering av egenskaper ved vassdragene,
i en så stor faglig bredde at det gir grunnlag for en geofaglig oversikt. Innholdet skal søke å dekke
forvaltningens hehov i denne sammenheng. Det legges også vekt på å etablere en regional oversikt
over de naturtype ne som el vene renner gjennom Resultatene er lagt inn i GIS-systemet Arc/info slik at
enkeltdata eller en kombinasjon av flere kan hentes ut og presenteres på kart eller i tahellform etter
behov. Forprosjektet har hatt som mål å komme fram til egnede fremgangsmåter med sikte på en
landsdekkende oversikt. Det er lagt vekt på å lage et dynamisk system i den betydning at alle
segmenter av elveløpet klassifiseres. Det vil si at en geografisk helhet i registreringen gir mulighet for
å forstå vassdragets totale dynamikk. Systemet er i prinsippet uavhengig av målestokk, hovedvekten er
av praktiske og økonomiske grunner lagt på datainput basert på flyfoto. Selve systemet er åpent for
detaljregistrering der slikt behov er tilstede. Forprosjektet har, på grunnlag av utvalgte elvestrekninger i
sør-Norge, laget et system som gjør det mulig å utføre en slik klassifisering på landsbasis.

ABSTRACT
This report presents a preliminary project where the intention is to flnd a method to classify ri vers
based on parameters relevant to earth science. The resulting classification is stored as a database over
geotopes, landscape and river characteristics in the river system and presented on computer maps in an
integrated GIS system (Are/info). Data from single, or combinations of observations may be extracted
in tables or maps according to flexible need,>. The project has so far developed basic principles for
classification and data organisation and tested these out on some representative rivers in south-Norway.
The data input is mainly extracted from aerial photographs to ensure that the system wi11 not be too
resource consuming. In this way it is possible to make this a national classification system. The
systcm, however, is flexible and independent of scale and gives room also for detailed information
wherever that is appropriate. It" intention is to form a dynamic system in the sense that every segment
of the river is classified.
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FORORD

Denne rapporten omhandler et forprosjekt med sikte på å
utvikle en metode for kartlegging av vassdrag, i hovedsak
basert på geofaglige kriterler. Dette omfatter en
klasslfisering av egenskaper ved vassdragene, i en så stor
faglig bredde at det gir grunnlag for en geofaglig oversikt.
Innholdet skal søke å dekke forvaltningens behov i denne
sammenheng. Det legges også vekt på å etablere en regional
oversikt over de naturtypene som elvene renner gjennom.
Forprosjektet har hatt som mål å komme fram til egnede
framgangsmåter med sikte på en landsdekkende oversikt. Det er
lagt vekt på å lage et dynamisk system i den betydning at alle
segmenter av elveløpet klassifiseres. Det vil si at en
geografisk helhet i registreringen gir mulighet for å forstå
vassdragets totale dynamikk. Systemet er i prinsippet
uavhengig av målestokk, men hovedvekten er av praktiske og
økonomiske grunner lagt på datainput basert på flyfoto. Selve
systemet åpner også for detalj registrering der slikt behov er
tilstede.
Utvalgte representative vassdrag er brukt for uttesting av
metoden. Prosjektet har ikke hatt økonomiske ressurser. Valg
av prøvevassdrag har derfor vært avhengig av tilgjengelighet
samt tilgang på flybilder som er utlånt av Norsk institutt for
naturforskning (NINA). Alle topografiske underlagsdata er
hentet fra Statens Kartverks N2S0-base og høydedatabase.
Sylvia Smith-Meyer er prosjektleder og har utarbeldet denne
rapporten.

Oslo, mal 1995

Arve Tvede
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INNLEDNING

Som landets overordnede forvaltningsorgan for vassdrag, skal
NVE bidra til en best mulig forvaltning av vassdragene. Dette
forutsetter en forståelse for og dokumentasjon av verdien av
disse som en del av vår naturarv. En fornuftig forvaltning
krever også underlagsmateriale som er tilrettelagt for
helhetlige vurderinger. Dagens raske utvikling innen
datateknologien medfører større muligheter for tilgjengelig
grunnlagsmateriale både innen forvaltning og forskning. Økte
muligheter medfører videre større krav både fra
naturforvaltere, miljøvernmyndigheter og forskere til
datamengder og innhold.
Geologien er, sammen med hydrologi og klima, grunnsteinen i
vassdragsnaturen. Landskapet som vassdraget renner gjennom er
i en kontinuerlig utvikling. Flora og fauna er avhengig av
kvartærgeologiske avsetninger og fluvialgeomorfologiske former
og prosesser. Type løsmasser og prosesser er i tillegg til sin
egenverdi en viktig faktor for både naturlandskapet og
samtidig livsvilkår for dyr og planter. Således utgjør dette
et økologisk helhetlig system. Innsikt og forståelse for
hydrologiske og fluvialgeomorfologiske formelementer og
prosesser såvel som den naturen elven renner gjennom er derfor
viktig for en god og balansert vassdragsforvaltning.
Gjennom Verneplan for Vassdrag er 341 vassdrag vernet mot
kraftutbygging. I denne sammenheng er det blant annet gjort
flere hydrologiske og fluvialgeoTI\orfologiske undersøkelser. I
den øvrige naturforvaltningen er det også utarbeidet en rekke
verneplaner knyttet til ulike fagfelt. Innenfor geofag er det
gjort vurderinger av kvartærgeologisk verneverdige områder
innenfor hvert enkelt fylke. Disse er videre samlet og
bearbeidet til en landsdekkende oversikt. Ved NGU gjøres
tilsvarende registreringer og vurderinger av geologiske
forekomster. I tillegg har vi verneplanen for Nasjonalparker
og andre større verneområder som også dekker geofag. Det
finnes imidlertid ingen nasjonal oversikt over
fluvialgeomorfologiske forekomster og deres status i forhold
til verneverdi (Erikstad 1994) .
Det er behov for en tilrettelegging av data som gir best mulig
underlag for vurderinger og uttalelser ved problemstillinger
knyttet til vassdragene. Samtidig er det viktig at en grunnleggende datasamling ikke baserer seg på skjønnsvurderinger.
Ved for stor bruk av personlige vurderinger som grunnlag for
en database vil databasen relativt raskt bli avslørt som
selektiv og vanskelig å bruke i mange sammenhenger. Etterhvert
vil den bli gradvis mindre brukt. Realistiske vurderinger av
datainput er en av de aller viktigste faktorene når formålet
er geografisk presentasjon.
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Datasamlingen er lagt tilrette for Are/Info. Databasen er
utformet med hensyn på geofag. Systemet er imidlertid åpent
for å lage flere grupper på tilsvarende måte som for geofag.
Som eksempel kan nevnes registrering av vegetasjon der egne
datasamlinger kan lages for forskjellige vegetasjonstyper både
nær elvebredden, i nærliggende avstand fra denne og
omkringliggende vegetasjonstyper. Fleksibiliteten her er stor.
På bakgrunn av slike konkrete data kan deretter mer
skjønnsmessige vurderinger som verdivurderinger av vassdragene
legges inn, dokumentert med data fra dette prosjektet.
En registrering som denne, der dynamikken består i at alle
segmenter i elven blir klassifissert, vil gi et bilde av
elvens form og avsetinger i nær tilknytning til denne. Fordi
registreringen gjøres kontinuerlig, vil elvens oppførsel og
områder som er utsatt for erosjon eller andre endringer også
bli registrert. En bre eller en avsetning som er sterkt utsatt
for erosjon høyt oppe i et vassdrag vil påvirke elven lenger
ned i vassdraget, men kanskje ikke på strekninger hvor elven
passerer områder med bart fjell, med mindre det finnes en
bergterskel som ligger slik at den kan fange opp sedimenter.
Databasen kan gi geografisk presentasjon av verdier i vassdrag
som er vernet mot kraftutbygging, eller den kan være
grunnlagsmateriale for vurderinger i vassdrag hvor det søkes
om inngrep. Den kan også være generell informasjon om
fluvialgeomofologien eller naturtyper i vassdrag, det være seg
et enkelt vassdrag eller en sammenligning mellom flere.
Helheten i klassifiseringen gjør at informasjon kan lagres på
forskjellige skalanivåer, noe som gjør det mulig å vurdere
både på nasjonalt, regionalt og lokalt forvaltningsnivå.
Figurene 6 - 29 viser registreringene i testområdene.
Klassifiseringsarbeidet er ikke fullstendig på alle figurene.
Forprosjektet har lagt vekt på å komme frem til et egnet
system for gruppering av aktuell geoinformasjon i en egnet
dynamisk modell. Figurene i målestokk 1:250000 gir et
helhetsbilde a'l testområdet sammen med omkringliggende
terreng. I målestokk 1:75000 er informasjonen mer omfattende.
Valg av målestokk er fleksibel. Her er den bestemt ut fra
testområdets størrelse. Det er også lagt opp til
detaljkartlegging av spesielle områder. I slike tilfeller må
eget kartgrunnlag skaffes. Arbeid med fargevalg av
informasjonen i figurene er ikke prioritert. Fargebruken er
ikke tilfeldig, men er heller ikke ferdig gjennomarbeidet.
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VALG AV OMRÅDER

I det innledende arbeidet var det viktig å plukke ut områder
som samlet ville gi et mest mulig representativt bilde av
diversiteten i og langs vassdragene.
Av budsjetthensyn ble valgt områder med mest mulig informasjon
allerede tilgjengelig. Det vil si at i den grad feltobservasjoner var nødvendige, måtte dette gjøres med minst
mulig bruk av ressurser i form av tid og direkte økonomiske
utlegg.
Med dette utgangspunktet var det naturlig å ut fra et
naturgeografisk grunnlag plukke ut kjente og representative
områder med fri tilgang på hel eller delvis flybildedekning. I
tillegg ble områdene valgt slik at tilgjengelighet fra Oslo og
ferieopphold var god.
Øvre del av Otta (figur 1) ble valgt ut som eksempel på et
vassdrag nær hovedvannskillet i de store østlandske dalførene
og med relativt rolige terrengformer.
Leira i Jotunheimen ble tatt med på grunn av elvas nære
tilknytning til aktive breer som fungerer som viktige
sedimentkilder. I områder med nær bretilknytning vil elveløpet
være svært aktivt, noe som preger former og naturtyper.
Leira i Akerhus er tatt med som representant for et vassdrag
under MG i leirterreng. Elva representerer de store
leirområdene på Østlandet og i Trøndelag.
I alle disse tre vassdragene er det gjennom en årrekke utført
mye naturvitenskapelig arbeid, blant annet innenfor både
hydrologi, fluvialgeomorfologi, glasialgeomorfologi samt
landskapsmessige vurderinger.
I tillegg til disse tre vassdragene er også Lingvangvassdraget
valgt ut for å få med et typisk vestnorsk vassdrag som faller
direkte fra høyfjell til fjord.
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BESKRIVELSE AV TESTOMRÅDENE

ØVRE DEL AV LEIRDALEN

Området strekker seg fra Leirvatnet øverst i vassdraget og ned
til ytterdalssætri hvor elva møter riksveien fra Lom og over
Sognefjellet.
Vassdraget har betydelig tilførsel fra omkringliggende breer.
Dette gir elva en helt annen type aktivitet enn for vassdrag
med lite eller minimalt bretilsig, hovedsakelig fordi
sediment transporten blir særlig stor, men også fordi den har
en utpreget sesongbetont snØ- og is- smelting knyttet til
breens ablasjonssesong.
øverst i vassdraget (lengst sør) er elva rolig. Leirvatnet
ligger 1401 m o . h. Vannet er uregulert, har lite nedbørfelt og
ikke bretilsig .
Nedover i vassdraget kommer breelver fra nærliggende breer inn
fra begge sider med 1-2 km mellomrom. Breene har brerandsoner
med godt utviklede morener fra "den lille istid". Breelvene
har mange steder lagt opp vifter ved utløpet i hoveddalen.
Hovedelva går flere steder i forgreinete løp (def. side 35) i
sedimentfylte utflatinger som er styrt av bergterskel i enden.
Disse områdene øker i størrelse nedover i vassdraget.
Ved Ytterdalssætri fyller løsmateriale opp dalbunnen. Elven
danner en markert sandurflate med anastomoserende løp. Disse
er betydelig større enn tilsvarende former lenger opp. Det er
naturlig å stille spørsmålet om inndeling av slike (og andre)
former etter størrelse (skalaforhold) . Slik det er lagt
tilrette for i Are/info er en slik i nndeling lett å
gjennomføre . Det ligger en bergterskel der veien krysser elva
ved Ytterdalssætri.
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ØVRE OTTA

Øvre Otta er registrert i området mellom Grotli og Pollvatn.
Området ligger nær hovedvannskillet og elven går i et større
dalføre med relativt rolige terrengformer.
Vassdraget har flere steder bretilsig, men i betydelig mindre
grad enn Leira. Samtidig er det nedover i vassdraget flere
vann som fremstår som sedimentasjonsbasseng. Ved innløpet til
disse vannene er det deltadannelser. Mellom vannene går elven
de fleste steder i stryk og på bart fjell, noen steder i
oppsplittet løp.
Mellom Billingen og Pollfoss går elva i anastomoserende løp i
en kortere strekning. Elva skifter karakter like nedenfor
dette. Siste del ned til Pollfoss går elva i stryk og delvis
foss. Området framstår som en glasial nedskjæring i et paleisk
landskap.

LEIRA I AKERSHUS

Sørlige del av Leira, umiddelbart før utløpet i øyeren, er
registrert i prosjektet. Området ligger i leirterreng,
grensende til bart fjell ved marin grense. Hoveddelen av det
registrerte elveløpet er et større meanderområde på en
velutviklet elveslette, mens bekkeløpene på sidene av
vassdraget danner et utpreget ravineterreng. Store deler av
ravinelandskapet, innbefattet bekkene, er endret ved
bakkeplanering og påfølgende oppdyrking i løpet av de siste 30
år.
Flybildene over området er fra 1964. Disse var noenlunde
samsvarende med dataene fra Statens Kartverk, men er tatt før
omfattende bakkeplanering var startet.

LINGVANGVASSDRAGET

Lingvangvassdraget er et typisk eksempel på et vassdrag som
går direkte fra fjell til fjord. Fra Grimsvatnet som ligger
563 m o.h. til fjorden er det ca 2 km. Vassdraget som er et
typisk fjellvassdrag i sør-vest Norge.
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Det er lite løsmasser i området. Bare rundt innløpet til
vannene finnes oppsamling av sedimenter hvor elven meandrerer.
Disse områdene fremstår som frodige og spesielle elementEr l
et eller karrig landskap. I rolige områder med liten
vannføring går elven i myr.
Fossen ned til fjorden er markert og spesiell der den ligger
en dyp kanjon som stadig skifter retning etter strukturen i
fjellet.

l

Figur 1. Oversikt over beliggenheten av testområdene.
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DATAINNSAMLING

Det er et generelt ønske og et viktig argument ved søknad om
midler til å bygge opp databaser at deres bruksområder skal
være store og nyttige i flere forskjellige sammenhenger.
Tildels blir bruksområdene presentert som så store at de i
praksis kan synes uoverskuelige. I en del sammenhenger er
dette kanskje riktig. I geografisk sammenheng vil det være
mulig å kople visse data, men begrensningen kommer raskere enn
en ofte vil innrømme. Utviklingen i GIS har hjulpet oss til å
produsere pene kart adskillig raskere enn tidligere. Det er
imidlertid med kart som med maskinskrevne ark. Når
informasjonen står på pent trykk virker den mer overbevisende
og bedre enn håndtegnede kart selv om innholdet kan være av
vekslende kvalitet.

Krav til innhold

Ved utarbeidelse av databaser er det for å oppnå best mulig
kvalitet viktig å påse at databasen bygges opp på bakgrunn av
klare kriterier. Om graden av skjønn blir for stor, dvs at et
gitt område kun har en antatt informasjon, skapes
unøyaktigheter og uklarheter i databasen. Bevisste brukere vil
raskt slutte å benytte databasen fordi den ikke er til å stole
på som grunnlag for selvstendige vurderinger.
For å unngå dette må det kreves konsistent kvalitetssikring
forhold til definerte behov og den tid og økonomi som er
tilgjenglig.
Laila Norbø (1993) har i sin hovedoppgave ved Geografisk
institutt, Univ. i Oslo, "Registrering og klassifisering av
elveløpsformer i Sør-Norge" brukt M711 kart (målestokk 1:50
000) som underlag i registreringsarbeidet. Materialet ble
presentert i målestokk 1:1 mill. Elveløpsformene ble inndelt
klassene vanlige meandere, tvungne meandere, meander i myr
samt anastomoserende løp inkludert vifteslep, sandurer og
fuglefotdeltaer. Ved uttegninger av punktinformasjon på kart
viste det seg som ventet at utbredelsesmønsteret av disse
elveløpsformene er betinget av naturtype og berggrunn.

l

l

Nordbø (op.cit) sier selv at det var vanskelig å klassifisere
formene ut fra M711-kart og at dette skyldes følgende: Det er
ikke mulig å lese av kartet om en elvestrekning renner i
løsmasser eller i fast fjell. Når kartet i prinsippet ikke gir
annen informasjon om formen enn størrelsen, vil en stor form
lett få en større verdi enn en liten form. Hun fant under
registreringsarbeidet eksempler der miljøvernavdelingen i

16

fylket ga informasjon om representative former som var for små
til at hun hadde registrert dem.
Nordbø peker også på nødvendigheten av oppdateringsrutiner.
Selv erfarte hun dette problemet fordi hun foretok sine
registreringer på til dels svært foreldete kartblad.
Elvesystemet er under kontinuerlige forandringer, enten ved
naturens eget arbeid eller også på grunn av menneskelige
lnngrep.

Datafangst

Mulighetene for innsamling av data er mange. Jo større
nøyaktighet som kreves, dess mer tidkrevende vil
registreringsarbeidet være, og kostnadene vil øke tilsvarende.
I det følgende er ulike grader av nøyaktighet beskrevet.
Eksempler på datakilder med forskjellig nøyaktighet kan være
topografiske kart, flyfoto, feltobservasjoner og analyser.
Disse vil gi forskjellig grad av informasjon.
Figur 2 viser informasjonsmengde fra forskjellige datakilder.
Innhenting av data fra kart gir grovest informasjon som i
tillegg vil være annenhånds. I tillegg kommer at dataene i
første omgang er tegnet for tilpasning til kart i en bestemt
målestokk der formålet er helt ulikt og tilpasset også annen
informasjon som tettsteder, navn, symboler, høydekoter etc.
For Statens Kartverk er det et mål også at kartet skal se pent
ut. En del informasjon, som bekkeløp og sterkt kurvede
elveløp, er tatt bort eller utjevnet for at helheten skal bli
best mulig. Den informasjonen Statens Kartverk har tatt bort
er ikke alltid den samme som NVE ville valgt bort.
Innhenting av data fra flybilder gir en god del bedre
informasjon, først og fremst begrenset av skala på bildene
samt evnen til å tolke aktuelle parametre fra flybilder under
ulike forhold. Feltobservasjoner gir uten tvil størst
nøyaktighet. Overgangen fra kart til flybilder er spesielt
stort fordi flybildene gir første hånds informasjon, ikke en
tolket fremstilling.
Forskjellige former for hydrologiske eller geologiske analyser
av vann eller sedimenter vil i denne sammenheng stå for seg
selv ved at de gir utfyllende opplysninger, men full nytte av
dataene gis i denne sammenheng bare i kombinasjon med grovere
data som nevnt ovenfor.
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Figur 2: Registrering av materiale langs elveløpet.

For store deler av vassdraget vil det være tilstrekkelig med
en relativt generell registrering, i hvertfall som et
utgangspunkt. I denne sammenheng er det derfor tatt sikte på
bruk av flyfoto for helhetlig oversikt, men med mulighet for
feltbefaring og analyse der en mer detaljert informasjon er
nødvendig, eller naturforholdene eller forvaltningsinteressene
gjør det naturlig.
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Underlagsmateriale
Elvenettet i denne databasen er innkjøpt fra Statens Kartverk.
Det er utledet fra M711-kartene og tilpasset en målestokk på
1:250000. I stor grad er elvenettet også tilpasset annen
informasjon som Statens Kartverk har om andre temaer.
I praksis betyr dette at elvenes geografiske plassering er
avrundet for tilpasses et kart i målestokk 1:250000. Ved at
utvalget av sidebekker/elver er tilpasset annen informasjon,
kan det isolert virke noe tilfeldig. I en dalside med mange
bekkeløp til hovedelven vil i mange tilfeller bare noen få
være lagt inn, mens en annen dalside av tilsvarende størrelse,
men med få bekkeløp, har alle sine løp innlagt, (se figur 3 og
4). Dette gir et uriktig bilde av vassdraget og kunne være
utgangspunkt for et eget prosjekt mellom NVE og Statens
Kartverk.
Det kan stilles spørsmål ved hvorfor Statens Kartverk har
markert strekningen Vuluvatn-Billingen med elvebredder, mens
Heimdalsvatnet-Vuluvatn er elv. Denne inndelingen kan det
settes spørsmål ved flere steder.
Når denne geografiske elveinformasjonen likevel er valgt i
dette forprosjek~et har det to årsaker. For det første er den
det beste som i dag finnes på markedet og den er allerede
tilgjengelig i NVE. For det andre vil dette underlaget være
tilstrekkelig som en regional oversikt. Der mer detaljert
informasjon kreves, vil det være nødvendig med enda større
nøyaktighet (økonomisk kartverk) .
Der detaljerte feltobservasjoner er nødvendige anbefales bruk
av GPS for geografisk stedfesting. Utviklingen på dette feltet
går fort og kan nå fåes rimeligere og med større nøyaktighet
enn for kort tid siden. Dette arbeidet bør komme i gang så
snart som mulig.
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Figur 3. Kopi av Statens Kartverks topografiske M711 kart
målestokk 1:50000.

l

DATA INNKJØPT FRA STATENS KARTVERK

Dataene er laget for målestokk l :250000, her fremstilt i målestokk l :5()()()()

Figur 4. Data fra Statens Kartverk, tilpasset målestokk 1:250000
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KLASSIFISERING
TIDLIGERE ARBEIDER

Det finnes flere måter å klassifisere elveløpene på. Formålet
med dette forprosjektet er å finne en egnet måte for
klassifikasjon som gir et best mulig dynamisk bilde av
elveløpet innbefattet landskapet som elven renner gjennom.
Flere angrepsmuligheter finnes. Både i Norge og i andre land
er det gjort flere forsøk på elveklassifikasjon tidligere,
ofte med litt forskjellig angrepspunkt. Systematiske
klassifiseringer med hensyn på geomorfologi og naturtyper er
imidlertid forsøkt brukt i mer begrenset omfang.
John Gordon m. fl. (1993) presenterte på en internasj onal
konferanse i England i 1993 artikkelen "Geomorfological
systems: Developing fundamental principles for sustainable
landscape management." Forfatterne, som har sitt arbeidsområde
i Scotland har undersøkt anvendelsen av geomorfologi som
hjelpemiddel ved langsiktig forvaltning. De presenterer en
strukturell oppbygning avelveinformasjon der innholdet retter
seg mot behov for naturfaglig forvaltning i liten skala (små
distinkte områder) og i stor skala (store regionale områder) .
Bakgrunnen for dette arbeidet er et behov for fokusering på
dynamikken i hele landskapet, ikke bare utvalgte deler. Det
finnes mange modeller fokusert på utvalgte emner for utvalgte
områder, men store regionale modeller hvor landskapet står
sentralt, mangler. I denne sammenheng har geomorfologien en
sentral rolle. Den formidler informasjon om tidligere
endringer i landskapet, og gjennom gradvis utvikling fram til
nåværende forhold som en kombinasjon av miljømessige forhold
og menneskelig påvirkning. Forfatterne framhever at
geomorfologien således vil være et hjelpemiddel for bevaring
av områder både som geomorfologisk system og som grunnlag for
dyre- og plantelivet. De legger stor vekt på verdien av et
dynamisk overordnet klassifikasjonssystem basert på
geomorfologi som et storskala produkt og samtidig utdyping av
spesialområder i småskala målestokk.
Artikkelen nevnt ovenfor ble videre utdypet i det påfølgende
foredraget av Werritty m. fl. (1993) "The freshwater resourses
of Scotland: A geomorfological perspective." Her ble
elvestrekninger i Scotland beskrevet geomorfologisk etter
landskapet de renner gjennom og til slutt gitt en eller flere
av følgende karakteristika:
1. Klassiske sedimentære strukturer.
(Typiske og
representative former)
2. Forandringer nedstrøms fluvialt kontrollerte elver.
(Regulerte elver) .
3. Grensesoner mellom forskjellige former for geomorfologisk
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aktivitet.
4. Bevis for geomorfologiske virkninger av ekstreme flommer.
S. Situasjon og vurdering (types and rates) av fluvial
utvikling i historisk tid.
6. Senglasial og Holocen fluvial utvikling.

Elvestrekningene ble videre gruppert etter type utnyttelse:
l.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Massetak av grus.
Jordbruk.
Endring av vannføring.
Erosjon/Akkumulasjon.
Store vassdragsreguleringer.
Rekreasjon.
Kommersiell og industriell virksomhet.

Til slutt kunne elvestrekningene grupperes forvaltningsmessig
etter følgende inndeling:
l. Inngrep bør ikke utføres.
2. Inngrep vil redusere eller skjule overflaten og
stratigrafiske blotninger av landformen.
3. Inngrep vil medføre lokale avbrudd eller ødeleggelser av
landformen.
4. Inngrep vil medføre regionale avbrudd av enten overflaten
eller landformens struktur.
S. Inngrep vil medføre avbrudd aller ødeleggelser av
landformens overflate, stratigrafi eller samhørighet med
andre komponenter i området.

Disse grupperingene er alle basert på en oversiktlig dynamisk~
geomorfologisk beskrivelse av vassdragene. En tilsvarende
registrering av elver i norske vassdrag vil nødvendigvis bli
mer omfattende og kanskje med en annen inndeling. på den annen
side er behovet for en tilsvarende oversikt den samme l Norge
og muligheten for å bruke geomorfologien som utgangspunkt vil
også være aktuell her. Fremgangsmåten for grupperinger på
nasjonalt og til dels også regionalt nivå må tilrettelegges
for norske forhold.
Det første forsøket på systematisk fluvialgeomorfologisk
klassifisering i Norge ble gjort av Faugli et al. (1986)
Deres forslag til klassifisering er vist i tabell 1.
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Tabell l. Vassdragstyper etter ulike kriterier laget av Faugli et.al.
(1986) .

Kriterier

Type (Vassdrag/Elvestrekning)

Høyde over havet/beliggenhet

HØyfj e11
Skog
Kystnært
LØsmasser (Avhengig av MG)

Landformer (Hoveddal typer)

Paleisk dal
Iserodert dal (U-dal)
Fluvial dal (V-dal)

Avrenning

Hydrologiske regioner

Materialkilde

Bart berg
Tynt usammenhengende morenedekke
Morene/Glasifluvialt materiale
Leire
Breområder

LØpsutvikling

Anastomose
Meander
Foss
Stryk
Rette elvestrekninger
Elveslette

Etter inngrep i vannsystemet

Uberørt
Kanalisering
Overføring av vann
Regulering av vannføringen

Spesialiteter

Drenering i kalkbergarter
Devonske bergarter
Spesielle formelementer

Senere tok Faugli & Lundquist (1987) utgangspunkt i Atna hvor
de laget et system for klassifikasjon avelvestrekninger.
Denne inndelingen, som skiller seg noe ut fra den første
klassifiseringen, er gjengitt i tabell 2.
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Tabell 2. Faugli og Lundquist's forslag til parametre for
grovklassifisering (1987).

I Parameter

I Klasseinndeling

Årsmiddelvannføring

O- l
1- 3
3- 10
10- 30
30-100
100-300
>300

Hydrologisk regime

Inndeling etter høy- og
lavvannskarakteristikk

Høyde over havet

0- 300 m o.h.
300- 600 m o.h.
600- 900 m o.h.
900-1200 m o.h.
1200-1500 m o.h.
1500-1800 m o.h.
>1800 m o.h.

Gradient

Foss >5%
Stryk 1-5%
Stilleflytende 0.2-1%
Innsjø 0-0.2%

m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s

Etter vannstrengens helning
Profil

Kanjon
V-dal
U-dal
Slette

Bunnsubstrat

Bart fjell
Blokker
Stein
Grus
Sand
Finsediment etter kornstørrelse

Løpsform

Ordinært løp
Bifurkasjonsløp
Meanderløp
Evt andre løpstyper

Strandvegetasjon

Inndeling etter dominerende
vegetasjonstype/samfunn

Arealbruk

HØyfj ell
Skog
Myr
Dyrket mark
Tettbebyggelse
Industriområder

I
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Begge disse norske forslagene er hver for seg gode
utgangspunkt for en norsk grovklassifisering. En
klassifikasjon av denne typen er imidlertid omfattende ved at
den krever systematisering på flere forskjellige områder og
skalanivåer som det er vanskelig å definere. Når en stor
mengde data skal legges inn på forskjellige hierarkiske
nivåer, slik som her, har arbeidet lett for å bli uoversiktlig
ved tradisjonelle metoder.
Dette er et problem som kan løses ved moderne GIS-metoder.
Presentasjoner i kartform i forskjellige hierarkiske nivåer
vil gi visuelle oversikter over registreringene. Oversikten
dekkes aven vel definert databasestruktur. På denne måten
øker mulighetene for å utnytte en dynamisk registrering i
praktisk bruk.
Norbø, L. (1993) tok utgangspunkt i arbeidet til Faugli og
Lundquist (tabell 2). Forskjellige former for meandere og
anastomoserende løp ble registrert i sør-Norge etter et
definert utvalgsmønster. Dette er trolig det første forsøk på
klassifisering av fluvialgeomorfologiske former på nasjonalt
plan der formene også er stedfestet, riktignok bare som
punktinformasjon.
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BREER

Breene er en viktig del av vassdragets dynamiske system. De
ligger øverst i vassdragene og påvirker til dels store deler
av dem. Ferskvannstesaurus (Østrem, red.1993) definerer bre
som "En ismasse som er blitt så tykk at den blir plastisk og
er i stand til å bevege seg."
Fordi breene lagrer et stort vannvolum som minsker eller øker
etter forholdet mellom nedbør, temperatur og tid utgjør de en
vesentlig faktor for vannføring i vassdraget. Videre eroderer
breene i berggrunnen og avsetter løsmasser i fronten. På denne
måten fungerer også breene som sedimentkilder ved at materiale
fraktes fra breen og nedover i vassdraget.
Breene vil være registrert med utgangspunkt i N2S0-basen til
Statens kartverk. Dette er lagt inn i Are/Info og tilrettelagt
ved at breene er polygonisert. Breene kan, på samme måte som
for elvene, brukes som underlag til regional informasjon om
breene. Areal og bretype med navn vil være naturlige data å
legge inn i denne gruppen, men også informasjon som har
interesse for helheten eller dynamikken i vassdraget. Slik
informasjon vil være massebalanse, fram- og tilbaketrekninger
i fronten, vannføring og sedimentmengde ved breens utløp, samt
informasjon om grundigere undersøkelser der dette finnes, for
eksempel kart i finere målestokk.
I REGINE er inndeling i nedbørfelt inkludert på breplatåene.
Grensene er lagt slik at hvert felt på en bre tilhører et
nedbørfelt. Det betyr at f.eks. Jostedalsbreen er delt på
langs etter en linje og med forskjellige dreneringsfelt mot
henholdsvis Sø og NV. Dette er hensiktmessig i hydrologisk
sammenheng, men mindre hensiktmessig i geografisk
breklassifikasjon-sammenheng.
I dette prosjektet er breen forsøkt klassifisert etter ulik
bretype slik som foreslått i Ferskvannstesaurus (Østrem,
red.1993). For eksempel består Jostedalsbreen morfologisk av
platå og utløpere i form av dalbreer, dalsidebreer, botnbreer
og regenerte breer. Hver av disse breenhetene oppfører seg
forskjellig. Bredataene vil gi grenser mellom de forskjellige
enhetene på de større breene. Av hydrologiske grunner bør også
feltgrensene kunne importeres i tilknytning til denne basen.
Arbeidet med klassifisering av breer på regionalt til
nasjonalt nivå er viktig både med hensyn til behov for en
helhetlig oversikt over vassdragene og som glasiologisk
bakgrunnsinformasjon og underlag for glasiologiske og
klimatologiske vurderinger. Som bakgrunnsmateriale brukes
blant annet "Atlas over breer i Sør-Norge" (Østrem m. fl.1988)
og "Atlas over breer i Nord-Skandinavia" (Østrem m.fl.1973).
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Nedenfor er gjengitt definisjonene av de forskjellige
bretypene som er brukt her.

PlatJbre blir i Ferskvannstesaurus (Østrem, red.1993) definert
som "en kalottformet bre med utløpere ned i dalene på alle
sider, betydelig mindre enn en innlandsis." Følgende kommentar
er lagt til: "Ligger ofte som et teppe over de høyeste delene
av et landskap og dekker ujevnheter i dette. Kalles ofte bre
av den norske typen."
Breutløper har i Ferskvannstesaurus (Østrem, red.1993)
følgende definisjon: En dalbre som drenerer fra en kåpebre
eller innlandsis og som flyter gjennom et pass eller dal l de
omgivende fjellene." Det kommenteres videre at
"akkumulasjonsområdet kan være vanskelig å definere."

Dalbre blir i Fersvannstesaurus (Østrem, red.1993) definert
som "en bre som flyter nedover en dal."

Dalsidebre har i Ferskvannstesaurus (Østrem,

red.1993)
følgende definisjon: "En tynn ismasse som ligger på en
fjellskråning eller fjellrygg." Det kommenteres videre at "for
å kunne kalles bre må det være bevebeise i ismassen."

Botnbre blir i Ferskvannstesaurus (Østrem,

red.1993) definert
som "en bre som ligger i en mer eller mindre rund skålformet
fordypning som den har erodert ut i en dalside."

Regenerert bre blir i Ferskvannstesaurus (Østrem, red.1993)
definert som "en bre som dannes og tilføres masse ved ras fra
en ovenforliggende, men helt adskilt bre."
på neste side er det laget en tabell som Vlser forslag til
hierakisk inndeling av breinformasjon.
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Tabell 3. Hierarkisk inndeling av gruppen bre. Kolonne l angir navn p~
hovedgruppen som er bre. Kolonne 2 viser gruppeinndelingen i coveret.
Kolonne 3 viser informasjon i hver enkelt gruppe.

I bre

I

I

I

bretype
plat~bre

dalbre
dalsidebre
botnbre
regenerert
helhet
delenhet
enhet
va.ssdrag
(spesifisert)
navn
(spesifisert)
areal
(spesifisert)

I
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Tabell 4. Inndeling av breer i Are/Info.

TEMA- NAVN 1

TEMA_ NAVN 2

GRAF.ELEM.

DEF

punkt i
polygon

C

BESKRIVELSE

bre
bretype

10

'platabre'

Ka.lot t formet
bre med utløpere ned i
dalene

'dalbre'

Bre som flyter nedover
en dal.

'dalsidebre'

Tynn ismasse
på fj ellskråning eller
fjellrygg

'botnbre'

Bre i rund,
skålformet
fordypning,
erodert ut
fjellside.

'regenerert'

helhet

l

Bre som dannes og tilføres masse
ved ras fra
ovenforligge
nde, bre
punkt l
polygon

C

10

'delenhet'

del av
større enhet

'enhet'

selvstendig
bre

vassdrag

C

vassdragnr

I

navn

C

areal

I

IS

Navn pc~
vassdrag
Nr på
vassdrag i
regine

15

Navn på
breen
Breenhetens
areal
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Som et ledd i registrering av vassdragets dynamikk, er det
laget en figur (figur 5), der elven mellom breen og første
sedimentasjonsbasseng er tegnet rødt, mens elver uten denne
nærhet til breen er gul. Dette er strekninger hvor en vil
forvente større materialtransport enn andre elvestrekninger
innenfor tilsvarende områder. Figuren er enkelt laget og ikke
nødvendigvis korrekt. Den må ses på som et utkast til
muligheter for regional presentasjon av sedimenter i vassdrag.
Nødvendige data for videreutvikling kan sansynligvis hentes
fra andre hydrologiske modeller. Ideen med denne figuren er,
foruten å vise forskjellen mellom Otta og Bøvri med hensyn på
bretilsig, også å vise hvordan GIS kan utnyttes til slike
oversikter.

Tabell S. Informasjonsgruppe om breelver.
TEMA_NAVN 1

TEMA NAVN 2

breelv
'breelv'

GRAF.ELEM.

DEF

linje

C6

BESKRIVELSE

Figur 5
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ELVER

Informasjon om naturforhold langs elveleiene er samlet i flere
grupper etter type opplysninger. Disse omhandler henholdsvis
informasjon om elveløpsmønsteret, substratet, elvenes
nærliggende landskapsformer og sedimentkilder. Alle disse er
inndelt videre og beskrevet i dette kapittel.
Rikspolitiske retningslinjer for vernete vassdrag, gitt ved
kongelig res. av 10. nov. 1994, omfatter i hovedsak et
vassdragsbelte på inntil 100 meter på hver side av elveløpet.
Dette er tatt hensyn til i forprosjektet ved at gruppenes
nærliggende landskapsformer og substrat registreres i et belte
som går ca 100 meter til hver side av elveløpet. I tillegg
burde det kanskje vært en egen gruppe som beskriver materialet
i selve elveløpet. Dette var også tanken ved opprettelsen av
forprosjektet, men er ikke tatt med fordi det viste seg å være
vanskelig informasjon å ta fra flybilder. Slik informasjon
krever feltbesøk og bør legges inn for de områder der slik
ressursinnsats kan prioriteres.
Bruken av faglige begrep er i størst mulig grad forsøkt
samkjørt med Ferskvannstesaurus (Østrem, red. 1993).
Utgangspunkt for inndelingen av meterialdekke er hentet fra
NGUs standardisering ved kvartærgeologisk kartlegging (NOU,
1983:46, Norsk Kartplan 2).

Løpsmønster
Ferskvannstesaurus (Østrem, red. 1993) definerer løpsmønster
som "Samlebegrep som beskriver elveløpenes form og
sammensetning." Det kommenteres videre at "Løpene kan være
meandrerende, forgreinet eller rette."
Registreringen omfatter former i direkte tilknytning til
elveleiet. I noen tilfeller representerer løpet landformer
(f.eks. en kanjon) , som ikke står i forhold til elvens
nåværende vannføring, mens det i andre tilfeller vil være
direkte knyttet til dagens aktive prosesser, (f.eks. en aktiv
meander). Sistnevnte situasjon er naturlig nok mest følsom for
endringer i vannføring og arealbruk.
Det er ikke alltid enkelt å skille mellom dagens aktive og
tidligere modellerte former, slik som antydet her. Ofte vil
det være gradvise overganger til dagens situasjon. Tanken bak
oppbyggingen av denne databasen er imidlertid ikke å skille
klart mellom disse, men å gi grunnlag for å trekke slutninger
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knyttet til forskjellige problemstillinger. Inndelingen i
gruppen " e l ve løpsmønster" er lagt opp slik at en kopling mot
de øvrige gruppene i databasen som er beskrevet senere l
rapporten tilsammen gir et mest mulig helhetlig bilde.
Det er lagt vekt på en kontinuerlig klassifikasjon av
løpsmønsteret. Det er derfor i utgangspunktet skilt mellom
immobile og mobile elveløpsmønstre.
Immobile løpsmønstre vil i mange tilfeller være elveløp i bart
fjell eller tynt løsmassedekke. Med immobilt løpsmønster menes
strekninger hvor elva ved eget arbeid ikke har gitt elveløpet
en markert form. Breelven fra Storbreen i Leirdalen vil ha
stor aktivitet ved massetransport, men selve elveløpsmønsteret
er ikke preget av fluvial aktivitet.
Mobilt løpsmønster er først og fremst løp som går i løsmasser,
og som ved egen aktivitet skaper endringer i løpsmønsteret.
Både immobile og mobile løpmønstre er videre inndelt som vist
nedenfor.

- immobilt løpsmønster
- foss
- stryk

l

fast fjell og grovt materiale

- rolig løp i fast fjell og grovt materiale
- oppsplittet løp i fast fjell og grovt
materiale
- mobilt løpsmønster
- meander (rolige løp)
- forgreinet løp (rolige løp til stryk med
liten gradient)
elveslette, delta og vifte vil finnes
under elvenær landform
-uspesifiserte former
-underjordisk løp (karst)
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Foss er i ferskvannstesaurus (Østrem, red. 1993) definert som
"Et vertikalt fall over et skarpt brudd i lengdeprofilen l en
elv. Ofte forårsaket aven geologisk formasjon som elven
krysser." Koplet mot andre grupper vil det være mulig å
registrere for eksempel områder hvor elven går i kanjon
(løpsmønster + elvenær landskaps form) og fosser i stort fritt
fall som går direkte til fjorden (løpsmønster + naturtype),
m.v. Denne informasjonen vil være spesielt nyttig ved
opplevelseskvaliteter langs vassdraget.
Stryk blir i ferskvannstesaurus (Østrem, red. 1993) definert
som "En elvestrekning der vannhastigheten er høy og bunnen
meget ujevn, ofte med oppstikkende steiner eller fjellpartier,
men uten at det dannes et vannfall eller en foss."
Rolige elvestrekninger er tatt ut som egen gruppe. Dette kan
være løp i fast fjell eller det kan være løp i løsmasser. I
mobile løpsmønstre vil ofte rolige strekninger være knyttet
til meandrerende eller forgreinete løp.
Underjordiske løp er ikke registrert i prøveprosjektet, men er
nevnt som eksempel på spesielle løpsformer som er aktuelle.
Slike løp opptrer bare i mindre grad, og da ofte som
dreneringsveier i karstområder.
Meander har følgende norske definisjon i Tesaurus (Østrem,
red, 1993): "En kurve som en elv kan danne når den forandrer
løp fra side til side pga erosjon (i yttersvingene) og
sedimentasjon (i innersvingene)." Følgende kommentar er gitt:
Forekommer aktivt bare når elven renner over et flatt
landskap. Hvis landskapet senere heves, kan meandermønsteret
skjæres ned i fjell (antesedent meander)."
I Tesaurus (Østrem, Red, 1993) er forgreinet elveløp brukt som
norsk betegnelse for braided eller anastomoserende løp.
Forgreinet elveløp har i Tesaurus (Østrem, red, 1993) følgende
norske definisjon: "Brede og grunne elveløp som ofte skifter
beliggenhet, adskilt av tallrike langstrakte avsetninger av
tidligere bunntransport ert materiale."
Begrepet forgreinet elveløp skaper problemer i denne
sammenheng fordi det er vanlig å finne forgreinete elveløp
også i bart fjell. Problemet er løst ved å innføre begrepet
oppsplittet elveløp for forgreinete elveløp i bart eller
tilnærmet bart fjell.
Former som delta, vifte og elveslette er lagt
elvenære landformer.

l

gruppen
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Usesitisert løpstorm er først og fremst tatt med for at denne
gruppen kan gi kontinuerlig informasjon slik at alle
elvestrekninger har opplysninger om løpsmønsteret. Flere
løpsformer kan legges til om ønskelig.

Tabell 6. Hierarkisk inndeling av gruppen løpsmønster.

I Løpsmønster

I

I

I

Immobil form
Foss
'stryk
Oppsplittet
Rolig
Mobil form
Meander
Forgreinet
,

Underjordisk
Uspesifisert
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Tabell 7. Inndeling av gruppen løpsmønster i Are/Info. Gruppen
har linj einformasjon, "lopsmonster. aat" .

TEMA_

TEMA_

NAVN 1

NAVN 2

Egenskap/
Item/
Attributt

Egenskap/
Item/
Attributt

lopsmonster

Graf.
elem.

BESKRIVELSE
Egenskaper tilknyttet
representasjonslinjen

linje

lopsmonster

'immobil'

linje

lopsmonster

'mobil'

linje

immobil

DEF

linje

C12

C12

'foss'

linje

Et vertikalt fall over et
skarpt brudd i lengdeprofilen
i en elv

'stryk'

linje

En elvestrekning der
vannhastig-heten er høy og
bunnen meget ujevn, ofte med
oppstikkende steiner eller
fjellpartier, men uten at det
dannes et vannfall eller en
foss

'opp
splittet'

linje

flerdelt løp i bart fjell

'rolig'

linje

hovedsakelig rett løp. Kan gå
i fast fjell eller løsmasser.

'under
jordisk'

linje
linje

C12

mobil
'meander'

linje

En kurve som en elv kan danne
når den forandrer løp fra
side til side pga erosjon og
sedimentasjon

'forgreinet'

linje

Brede og grunne elveløp som
ofte skifter beliggenhet,
adskilt av tallrike
langstrakte avsetninger av
tidligere bunntransport ert
materiale

'under
jordisk'

linje

'uspes'

linje

elveløpsformen er diffus, men
går på løsmasser
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Figur 6. Elveløpsmønster i Øvre Leirdalen
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figur 7. Elveløpsmønster i Øvre Leirdalen.
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Figur 8. Elveløpsmønster i Øvre Ottadalen.
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Figur 9. Elveløpsmønster i Øvre Ottadalen.
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F7igur 10. Elveløpsmønster i Lingvangvassdraget.
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Figur 11. Elveløpsmønster i Lingvangvassdraget.
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Figur 12. Elveløpsmønster i sørlige Leira, Akershus.
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Figur 13. Elveløpsmønster i sørlige Leira, Akershus.
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Materialdekke i 100 meter sone

Med bakgrunn i Rikspolitiske retningslinjer for vernede
vassdrag er det laget en gruppe for registrering av materialdekke i en avstand på ea 100 meter på hver side av elveløpet.
Inndelingen av undergrupper har vært diskutert og flere
muligheter har vært fremsatt. Et forslag var å skille
materialet i kornstørrelser. Dette lar seg vanskelig gjøre på
flybilder og må derfor eventuelt inkorporeres på større
detaljnivå med grunnlag i feltarbeid og analyser. Inndelingen l
Are/Info er imidlertid laget slik at dette er enkelt og kan
gjøres på et senere tidspunkt for hele eller deler av
elvestrekningene.
Det er lagt vekt på kontinuerlig informasjon og det presisseres
at kun overflatematerialet er registrert. Som utgangspunkt for
inndelingen ble brukt NOU, (1983:46) Norsk Kartplan 2, hvor det
er lagt opp til standardisert kartlegging av kvartærgeologisk
materiale. I stor grad er denne fulgt, men breelvavsetninger og
elveavsetninger er samlet i en hovedgruppe kalt elv- og
breelvavsetninger. Dette fordi avgrensningen mellom
elveavsetninger og breelvavsetninger ofte kan være diffus, og
diffuse lnndelinger i databaser bør ikke forekomme på øverste
hierarkiske nivå.
Følgende inndelinger er valgt:
- Bart fjell

(etter NOU-standard)

- Bart fjell
- Tynt diskontinuerlig materialdekke
- Morenemateriale
- Grovt
- Fint
- Elv- og breelvmateriale, kalt elvemateriale
- Grovt
- Fint
- Marin leire
- Myr
- Rasmateriale
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I definisjon av bart fjell er NOUs standard ved
kvartærgeologisk kartlegging fulgt, (NOU, 1983; 46). Denne
deflnerer bart fjell fra O - 30 cm tykt materialdekke. På
områder hvor elven renner gjennom tynt materialdekke definert
som bart berg vil dette ofte være blokkmark eller tynt dekke av
bunnrnorene. I elveleiet vil dette gjenspeile enten situasjoner
der materialet er spylt vekk slik at den faktiske situasjonen
er bart berg, eller det vil være grovblokket materiale som
ligger igjen i elveleiet etter at finere materiale er erodert
bort. Bunntransport kan forekomme avhengig av gradient.
Klassifiseringen bart berg vil ofte gjenspeile stabile forhold
i elveleiet, men slike strekninger kan fungere som
transportfelt mellom aktive områder. I praksis vil denne
gruppen dekke elver som renner på bart fjell og tynt, ofte
diskontinuerlig materialdekke.
Morene er i Ferskvannstesaurus (Østrem, red.1993) definert som
"Rygger eller avsetninger av materiale av ulik kornbstørrelse,
transportert aven bre." Morenemateriale kan deles videre inn l
henholdsvis grovt morenemateriale og fint morenemateriale.
Materialdekket er knyttet til moreneavsetninger. I elveløp
utenfor resente moreneområder vil dette normalt utgjøre områder
med stabile elveløp, men erosjonssår i avsetninger vil kunne
fremme sedimenttilførsel, spesielt dersom materialet er
finkornet. Det bør utformes en definisjon av grensen mellom
grovt og fint materiale. Dette har vært vanskelig å gjøre på
bakgrunn av de områdene som hittil er klassifisert.
Glasifluvialt materiale eller breelv-materiale er vanlig.
Materialet finnes ofte i brede, ikke spesielt dype elveløp og
består av avrundede blokker der størrelsen vil variere fra
elveløp til elveløp. Andre steder er materialet finkormnet,
tildels sandig. Forskjeller i erosjonsintensitet og som
sedimentkilde vari~rer stort etter blant annet kornstørrelse.
Grovt breelv-materiale vil som tldligere nevnt være
grovblokkede, avrundede blokker. Ofte vil dette være stabile
løp på samme måte som når elven renner gjennom morenemateriale.
Fint breelv-materiale vil ofte bestå av mer sandig materiale.
Slike strekninger kan også inneholde grovere fraksjoner, men
hovedinnholdet er sandig.
Fluvialt eller elvemateriale vil ofte finnes i tilsvarende
områder som breelvmaterialet. Overgangen mellom elvemateriale
og breelvmateriale vil i mange tilfeller være glidende.
Avgjørelsen om hvor materialet er fluvialt eller glasifluvialt
vil derfor ofte være preget av usikkerhet og variere med
personene som foretar klassifikasjonen. Her er det valgt å ikke
skille mellom fluvialt elvemateriale og breelvmateriale. Det er
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ikke riktig å registrere etter en uklar inndeling på øverste
nivå i en database. I begge tilfeller er materialet sortert. En
inndeling etter kornstørrelser. på dette nivå henholdsvis grovt
og fint materiale. er en bedre løsning. I likhet med inndeling
av morenemateriale bør det også for grovt og fint elvemateriale
utformes en definisjon som angir grensen mellom disse.
Myr blir i ferskvannstesaurus (Østreni, red. 1993) definert som
"Område som er vannmettet størstedelen av året" med kommentar
"som oftest er materialet av organisk opprinnelse." I
tesaurusen er myr definert som underterm av våtmark.
Marin leire finnes i områder som ligger under marin grense.
Ustabile elveløp l marin leire vil ofte være store
sedimentkilder.
Rasmateriale er materiale som stammer fra nærliggende
fjellsider. Dette er således korttransportert og kantet
materiale av varierende størrelse.
Alle dlsse gruppene kan deles videre inn i undergrupper,
avhengig av ønske om nøyaktighet. Også flere grupper kan
etableres, noe som vil bli aktuelt etterhvert som flere områder
blir klassifisert.

Tabell 8. Hierarkisk inndeling av gruppen materiale.

I Materiale

I

I

I

Bart fjell
Bart fjell
Tynt diskontinuerlig dekke
Morene
Grovt materiale
Fint materiale
Elvemateriale
Grovt materiale
Fint mat.eriale
Marin leire
Myr
Rasmateriale
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Tabell 9.
Il

rna t~ e r

i,~

l

Inndeling i Are Info. Gruppen materiale har bare linjeinformasjon,
t? .

et a til.

TEMA-

TEMA-

NAVN 1

NAVN 2

Egenskap/
Item/
.;;.t tribut t

Egenskap/
Hem/
Attributt

materiale

GRAF.
ELEM.

DEF.

BESKRIVELSE
Egenskaper tilknyttet
representasjonslinjen

linje

C

10

'bartfjell'

linje

'morene'

linje

Materiale av ulik
kornstørrelse,
transportert av bre

'elvemat'

lin] e

Elvemateriale og
breelvmateriale

'leire'
Rasmateriale

, l"aSm'

bart.fjell

linje

C

12

Bart fjell

(NGU~standard)

'bartberg'

Bart berg

'tynt
dekke'

Tynt diskontinuerlig
materialdekke

morene

llnje

'grovt'

linJe

'fint'

linje

el"Jemat

linje

'grovt'

linje

'fint'

llnje

C

10

Morenemateriale deles
videre lnn i grovt og
fint

C

10

Elvemateriale
deles videre lnn i grovt
og fint

leire

llnje

C

10

Mcuin leire

myr

linje

C

10

Myr

rasmat

linje

C

10

Rasmateriale
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Fint morenemateriale

_
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Grovt elvemateriale
Fint elvemateriale
LEIRE
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Figur 14. Materialdekke i Øvre Leirdalen
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Figur 15. Materialdekke langs elveleiet i øvre Leirdalen.
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Figur 16. Materialdekke i øvre Ottadalen.
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Figur 17. Materialdekke langs elveleiet i øvre Ottadalen.
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1 : 75 000
liigur 18. Materialdekke langs elveleiet i Lingvangvassdragel

MATERALDEKKE LANGS ELVELEIET ILINGVANGVASSDRAGET

Bart fjell

_

Leire

Morene

Myr

Elvemateriale

Rasmateriale

1 : 250 000
Figur 19. Materialdekke langs elveleiet i Lingvangvassdraget.
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Figur 20. Materialdekke langs elveleiet i sørlige Leira, Akershus.
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Figur 21 . Materialdekke langs elveleiet i sørlige Leira, Akershus.
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Materialdekke i selve elveløpet

Av hensyn til behov for oversikt over materialet som ligger i
selve elveløpet ble det forsøkt laget en egen gruppe for dette.

Ved en vanlig kvartærgeologisk kartlegging vil som oftest
situasjonen i selve elveløpet lett bli oversett. Forholdene i
elveløpet behøver ikke å være lik forholdene langs elva, f.eks.
der elva har skåret seg gjennom morenemateriale og ned til f3st
fjell. Substratet i elveløpet vil være "bart berg", mens
substratet langs elva vil være "morene". Det ~3iste vil vises på
kvartærgeologiske kart.
Denne delen er ikke arbeidet videre med i forprosjektet.
Registrering her vil kreve feltarbeid, noe forprosjektet ikke
har gitt budsjett for.

ELVENÆR LANDFORM

Denne gruppen inneholder former og egenskaper som er direkte
relevante for de fluviale prosessene. Formene kan dels være et
resultat av elvens arbeid (delta, elveslette), men kan også
være dannet under andre forhold enn dagens og avsatt på et
tidligere tidspunkt (breelvdelta, rogenmorene). De siste
fremstår som landskaps elementer som i mange sammenhenger danner
grunnlaget for dagens elveløpsformer. Landskapsformer på høyere
geografisk nivå som U-dal, paleisk landskap osv, registreres
under "naturtype".
I forprosjektet er bare landformer som er aktuelle for de
utvalgte områdene registrert. I landsdekkende sammenheng vil
listen være mye større.
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rrJrmer og egenskaper oppgis ved navn

l

databasen. Eksempler

lilsse '.ril \IcJ:re:

- Ereelvdelta
- Ererandso:1e
- Bresjøterrasse
- De Geer morener
- Delta
- Elveslette
- Hauger og rygger
- Kanjon
- Karst
- Leveer
- Randmorener
- Raskjegle
- Ravine
- Rogenmorener
- Spylefelt

(eks spylefeltet til Vulu - foto)

- Snøskredvoll, Snøskredbane angir aktiv prosess
ft e

Noen av disse formene er beskrevet nedenfor.
Brerandsone. Her er tenkt resente brerandsoner, dvs området
mellom nåværende brerand og største utstrekning l Lille istid.
Dette skillet er normalt tydelig og lett å skille ut både i
terreng og på flybilder.
Elveslette blir i ferskvannstesaurus (Østrem, red.l993)
definert som "En flate som er utviklet i elvens nivå ved
akkumulasjon og erosjon under oversvømmelser og laterale
løps f or f lytninger ." Overterm er fl u"lial ldndf orm, mens
undertermer er sandur og vifteslep.

er usortert materiale som er :c:tuvet opp i
dalsider og er av varierende mekti
t.

Hauger og rygger

on. Markert nedskjæring i
(ØstlerTl,

red.1993)

bl-uker

fast fjell.

begl~epet

Ferskvann tesaurus

el'1e(]jel med

()"f~r~terrn

\l-dcll.

Kanjon er mye brukt i norsk terminologi, samtidig som det har
en klar relas~on til det engelske canyon. Her er valgt å bruke
kanjoG.
Raskjegle. Materiale er avsatt ved ras og l
kjegleform.

opp l

er ofte knyttet til marine leiromr~der, men tinnes også
i morene og bresjøsedimenter. Ferskvannstesaurus (Østrem,
red.1993l gir defiGisjonen "Erosjonskløft som dannes under
intens fluvial erosjon." C:lverterm er fluvial landform.

Raviner

Snøskredvoll er form lagt opp
siden av elven. Formen er
forårsaket av snøskred med synlig snøskredbane på motsatt side
av elven. Materiale fra snøskredet har kastet blokker opp
motsatt side og dannet en snøskredvoll. En slik prosess vil
skape ustabilitet i elven og være en potensiell sedimentkilde.
Vifte. Denne vil også ha kjegleforn, men materiale er
elvetransportert. Slike vil ofte finnes ved utløpet av elver
som frakter mye materiale .

."4v hensyn t i lovers ikt uver 1. egi screringene kan det være
fornuftig å ha kontinuerlige registrerlnger også for denne
gruppen, dvs at hele elvestrekningen klassifiseres. Ikke alle
elvestrekninger har elvenære landformer. Dersom
klassifiseringen skal være kontinuerlig, må det derfor legges
inn egen plass for strekninger uten elvenære landformer, kalt
f.eks. 'ikkenoe' . I forprosjektet er dette ikke gjort.
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Hierarkisk inndeling av elvenær

l~ndform.

Bl el· andsone
Delta
Elveslette
Kanjon
Raskjegle
Ravine
Vifte

Tabell 11. Inndeling
linjeinformasjon.

axc/info

TEMA_

TEMA-

NAVN

l

1

NAVN 2

<'l.•J

GRAF.
ELEM

grupI=,en "L."llldform.a.at". Gruppen har beue

DEF

Egenskap/
Item/
Attributt

BESKRIVELSE
Egenskaper tilknyttet
representasjonslinjen

landform

linje
'brerand
sone'
'delta'
'elveslette'
'kanjon'
'raskJegle'
'ravine'
'vifte'

c: 16

ØYRE LEIRDALEN
ELVENÆR LANDFORM

l

100 meter sone

BRERANDSONE
DELTA
ELVESLETTE
-

KANJON

_

RASKJEGLE
RAVINE
VIFTE

1 : 75 000
Bigur 22. Elvenære landformer i øvre Leirdalen.
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Figur 23. Elvenære landformer i øvre Leirdalen.
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Figur 24. Elvenære landformer i øvre Otta.
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Figur 25. Elvenære landformer i øvre Ottadalen.
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figur 26. Elveaære laDdt'onner i LiDgvaDgvuadraget.
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Figur 27. Elvenære landformer i Lingvangvassdraget.
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SØRLIGE DEL AV LEIRA
ELVENÆRE LANDFORMER i 100 meter sone
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Figur 28. Elvenære landformer i Leiravassdraget, Akershus.
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Figur 29. Elvenære landformer i sørlige Leira, Akershus.
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Observert sedimentinformasjon

Det er laget en egen gruppe som behandler informasjon som har
direkte betydning for transport og avsetning av materiale, både
i form av erosjon og akkumulasjon. Gruppen er delt i tre deler
som omhandler henholdsvis bergterskler, vann og sedimentkilder.
Alle disse kan deles videre inn. I prøveprosjektet er dette
vist

for

sedimentkilder,

men det er ikke laget

figlirer for

disse.
En mer detaljert inndeling kan utføres på bakgrunn av
feltinformasjon. Det vil antagelig være nødvendig for utvalgte
strekninger, for eksempel ved erosjonssår i forbindelse med
bakkeplanering og ravinering eller videre inndeling av breer.
Følgende inndeling er gjort for denne gruppen:

- Bergterskel
- Vann
- Sedimentkilder
- Bre
- Erosjonssår
- Bakkeplanering
- Dyrket mark

Bergterskler utgjør lokale erosjonsbasis i fluviale løp og er
grunnleggende ved vurdering av elveløpene og mulige endringer
av disse. Det er her bare tenkt naturlige bergterskler.
Tersklene kan deles inn i bergterskler og moreneterskler. Det
er ikke gjort i forprosjektet fordi slike forskjeller er
vanskelig å skille på flyfoto. Kunstige terskler blir pr i dag
lagt inn i annen database og bør derfor ikke tas med her. En
del kunstige terskler er små og lagt naturlig i terrenget. På

98

flybilder er det ikke alltid mulig å skille disse fra de
naturlige. Sansynligvis blir derfor også en del kunstige
terskler registrert. (Ved kopling av tersklene i denne
databasen mot kunstige terskler i annen database gis det
mulighet til å få informasjon om naturkvaliteten på kunstige
terskler ) .
Vann er allerede tilrettelagt i Are / info. Underlaget er Statens
Kartverks tema vann som er tilpasset N2S0-basen. I tillegg til
nåværende informasjon som er innlagt om vann kan tenkes
informasjon om sedimentasjon i vannene . Den pågående
utarbeidelsen av dybdekart vil være et godt grunnlag for en
slik informasjon. I vassdragene vil vannene fungere som
sedimentasjonsbasseng og lokal erosjonsbasis.
Noen elementer vil opptre som klare sedimentkilder. Av hensyn
til materialtransporten i vassdraget er det av stor interesse å
definere disse. Dersom denne inf ormasjonen koples mot
informasjonen i de andre gruppene øker mulighetene til å
vurdere utviklingen nedover i vassdragene.
Breene eroderer i undergrunnen ved sin bevegelse. Samtidig
frakter den materiale som blir avsatt i fronten. Dette gjør
breen til en stor sedimentkilde. Selv en liten bre kan fungere
som en stor sedimentkilde dersom undergrunnen består av lett
eroderbare bergarter. Det er lagt inn en egen gruppe for breer
i databasen i tillegg til denne undergruppen som konsentrerer
seg om sedimentproduksjon. Mer omfattende regional informasjon
om disse vil kunne hentes herfra. Under sedimentinfo ligger kun
punktinformasjon om at bre finnes. Her trengs en nøyere
gjennomgang av dataorganiseringen.
Erosjonssår: Langs elveleiene vil det mange steder oppstå sår i
vegetasjonsdekket. Dette kan ha forskjellige årsaker. Slike sår
vil ofte utvikle seg videre når de først er dannet og det kan
oppstå tildels kraftig erosjon . På den måten vil disse fremstå
som sedimentkilder. Størrelsen på denne er avhengig av
løsmassene det eroderes i, samt elvas mektighet. Informasjonen
her er tenkt som punktinfo. Ved grundigere undersøkelser i
større skala vil disse kunne registreres som linjeinformasjon.
Dyrket mark er tatt med fordi oppdyrking kan være kilde til
erosjon.
Bakkeplanering finnes det mye av ikke minst i de store flate
østlands- og trøndelags områdene som ligger under marin grense.
Det har vært vanlig å planere ut raviner for å øke arealet av
lettstelt dyrket mark. Bakkeplanering er et inngrep, som ofte
fungerer som store sedimentkilder for elven. I databasen blir
dette en undergruppe av dyrket mark.
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S<?dirnent info

Vann
S",dimentkilde
Bre
Erosjonssc'tr

Tabell 13. Inndeling av gruppen ·s~dimentlnfo.ctat og edimentinfo.pat" i
arc/info. Gruppen har bAde punkt og lin]einformas]on.
TEMANAVN 1

TEMANAVN 2

Egenskap/
Item/
Attributt

Egenskap/
Item/
Attributt

sedinfo

GRAF.
ELEM.

DEF

Egenskaper tilknyttet
representasjonslinjen

C15

punkt!
llnje
'berg
terskel'

BESKRIVELSE

punkt

I

Naturllqe terskler.

--vann

'basseng'

sCJm fremstå.r som
basseng. Kun punktinfo om

at basseng fiEnes
'sedkilde'

p'mkt /
linje
punkt/
linje

sedkllde

C12

'bre'

punkt

Kun punkt info om at bre
finnes. Eget cover finnes.

'erosjons
sar'

punkt

SAr i vegetasjonsdekket
langs elveleiet.

'dyrket
mark'

linje

C12

dyrketmark
'plan
ering'

l'

.

~ln]e
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VANN

":~l:l:~

;,

""r t Llret t: Elagt: 3Dm HJEn 'Jruppp i .L.::.c.' Info. TJIlder laget er
Y('irt~JErk
temel ~Jann ,;c'm r=:I tilpas et N2SU-bd::;en.

t":::-:,3

I tillegg tll nåværende infDrmdsjon 30m er innlagt om vann kan
tenkes informasJon som sedimentasjon i vannene og
dybdeforhold. Den pågående utarbeidelsen dV dybdekart for vann
vil være et godt grunnlag for en slik informas~on.
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NATURTYPE

I denne gruppen er landskapet rundt elven registrert.
Nordisk Råd har gjennom flere år hatt prosjektet
"Representative naturtyper i Norden" der formålet var en
samordnlng aven oversikt over naturinventering og
naturvernsplanlegging i Norden. Som et ledd i dette arbeidet
kom "Naturgeografisk regioninndellng av Norden" i 1977 (NU B
1977:34). Her ble Norden strukturert opp i 60 regioner hvor
hver region ble beskrevet med hensyn på vegetasjonstyper,
geomorfologi og klima. Som en videre oppfølging til denne kom
"Terrengformer i Norden" i 1984. Denne inndelingen er gjengitt
nedenfor og brukes som utgangspunkt i det videre arbeidet med
denne inndelingen. T. Klemsdal laget i 1992 "Kart over
landformer i Norge" utgitt i Nasjonalatlas for Norge. En
samordning av disse og en videreutvikling av denne type
landskapsanalyse vil være naturlig.

Landskapstyper gjengitt l

"Terrengtyper i Norden":

- Sletteland med lavere relativ høydeforskjell enn 20 m
- Sprekkedalslandskap (Strukturpreget landskap)
- Kolleterreng med relatlv høydeforskjell 20 - 50 m
- Kolleterreng med relativ høydeforskjell 50 - 100 m
- Kolleterreng l

fjell med relativ høydeforskjell

- Kolleterreng l

fjell med lav høydeforskjell

>

100 m

- Forfjellsområde
- Fjellområde
- Fjellområde med platåer (Fjellsletter)
- Høyfjellsområde
- Fjordlandskap
- Strandflate
- Skjærgård

Det er ikke arbeidet med naturtyper i dette forprosjektet. For
å få en fullverdig oversikt over vassdragene hører imidlertid
også naturtypene med og bør derfor inkluderes i det videre
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Inndelingen er tilrettelagt for generell terrenginndeling og
trenger en gjennomgang for best mulig å passe til norsk
elvenatur. Forprosjektet omfatter for små områder i denne
sammenheng.

Tab0ll 14. Foreløpig hrerarkisk inndeling

I Naturtype I

d'l

gruppen naturtyper.

I

I

I

I

LClndskclp
Daler
Glasialt
dannet U-d."d

Hengende
dalende
Store brede
hoveddaler
:~idedal

er

Fluvia.lt da.nnet"
V-dal
La.vland
.slette
Kollelandskap
Sprekkeda.lslands
kap
Paleisk
.Zl.lpint
Stra.ndfla.te
Kultur
Landbruk
Dyrket ma.rk
Beitemark
By/Tettsted
Vegeta.sjon
Skog
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VERDI-VURDERINGER

En geografisk samling av digital tematisk informasjon slik som
i dette forprosjektet åpner muligheten for en løpende
verdivurdering av vassdraget både med hensyn på
skalavariasjoner og type verdi .
I liten skala vil en kombinasjon av data mellom grupper gi
informasjon om enkelt lokalitetene i lokal sammenheng og i
forhold til andre tilsvarende lokaliteter.
I større skala vil det ofte være aktuelt å vurdere hele eller
deler av større vassdrag. Da vil hele den dynamiske
klassifiseringen komme til nytte . Endring av forholdene langt
oppe i et vassdrag vil påvirke forholdene lenger ned,
betydningen av påvirkning vil være avhengig av forholdene i
hele vassdraget.
Det er viktig å fokusere på naturelementer og deres plass i et
helhetlig system ved verdi-vurderinger. Likeledes vil tekniske
inngrep ha forskjellig virkning på et område avhengig av
forholdene i og omkring vassdraget. En bro over en elv kan
f.eks forandre et elveløp dersom pilarene innvirker på
elveløpet, mens broen kan ha minimal innvirkning på elven
dersom den ikke berører selve elveløpet. I jordbruksområder på
østlandet vil en høy dam forringe verdien av et vassdrag i
langt større grad enn i fjellområder hvor relieffet er større.
En vifte eller f.eks en elveslette kan ha stor fluvialgeomorfologisk verdi , avhengig av bl . a . beliggenhet i forhold
til den omkringliggende natur og kvartærgeologisk helhet.
Forprosjektet har ikke a rbei det videre med dette , men påpeker
mulighetene som ligger i en dynamisk klassifisering som denne.
Erikstad (1994) påpeker i sin evaluering aven landsomfattende
registrering av kvartærgeologisk verneverdige område~' i Norge
at de fluvial-geomorfologiske registreringene i det
kvartærgeologiske materialet er mangelfullt. Dette kan rettes
opp . Et samarbeid her mellom NVE, NINA og NGU kan være
aktuelt .
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KONKLUSJONER

I dette forprosjektet har formålet vært å tilrettelegge
konkret geofaglig vassdragstll
tet informasjon i et
dynamisk geografisk databasesystem. Dessuten var det et krav
at dette ble gjort med hensyn tli mullgheter tor praktisk
gjennomføring, ved overkommelig tidsforbruk og til lavest
mullge kostnader. En registrering basert på feltarbeid for
hele landet vil neppe være gJennomførbart av ressursmessige
årsaker, i alle fall ikke på kort sikt. Samtidig er det flere
steder behov for detaljerte undersøkelser som krever
feltarbeld og tilhørende analyser. Det måtte derfor legges opp
til et system der en klassifikasjonstype kan gjøres på
nasjonalt plan, mens det reserveres plass til detaljerte
undersøkelser i de områder hvor dette er nødvendig. I den
overordnede registeringen ble flybilder brukt som
hovedredskap. Informasjonen fra disse er koplet direkte til
geografiske data (elv, vann, bre) som tidligere er innkjøpt
fra Statens Kartverk.
Det er lagt vekt på å bygge opp et system hvor forskjellig
informasJon, avhengig av formålet, kan hentes ut.
Informasjonen er delt inn l forskJelllge hovedgrupper som er
lagt på forskJellige "eovere" i Are/info. Elveklassifiseringen
er delt inn i grupper som omfatter henholdsvis elvenes
løpsmønster, materiale, elvenære landformer og
sedimentinformasjon. Breene er, l t111egg til behov for
registering av breer på 11k linje med elvene, tatt med som
potensielle sedimentkilder sammen med erosjonssår og dyrket
mark. Vann vil være potenslelle områder for sedimentasjon.
Likeledes vil naturlige terskler kunne ha innvirkning på
sedimentasjonsmønsteret. Det er også lagt opp til registering
av naturtyper langs vassdragene der høydedatabasen tenkes
brukt.
Systemet er lagt opp fleksibelt ved at det dekker forskjellige
skalaer. I grove målestokker kan det hentes ut generell
informasjon. Det foreslås at registreringen gjøres
landsdekkende ned til et nivå der registreringer kan hentes
fra flybilder. En landsdekkende registrering vil gjøre
systemet helhetlig.
For hver registrert gruppe er det laget kart 30m viser
innholdet i disse. Kartene er laget i målestokkene 1:75000 og
1:250000. Kartene i målestokk 1:75000 viser registreringer på
to forskjellige skalanivåer. Denne målestokken er valgt ut fra
egnet utvalg på en side i rapporten og kunne like gjerne vært
i for eksempel målestokk 1:50000. Kartene i målestokk 1:250000
viser registreringer på et overordnet nivå for elvestrengen.
Sistnevnte målestokk er tatt med fordi den plasserer
registreringene i en større geografisk helhet. Skalanivåer
over dette vil finnes under naturtyper som ikke er ferdig
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Fargebruken ph kartene er ikke ferdig utviklet. Dette bør de,
arbeides videre med parallelt med videre registreringer.
Imidlel~tid er dette prosjektet et gc)c1t eksempel på a.t erl
kctl
være forsiktig med for sterk
av :3tandardisering av
fargebruk for forskjellige typer temaer. Fargevalget er
begrenset. Gode temakart kre'Ier
fdrgesamrnensetning oq vi l
raskt kollidere med standardisert fargevalg. Innenfor svært
bestemte rarmner kan imidlertid en standardisering gjøres. I Pl
prosjekt som dette er det naturllg ~ bruke en gjennomført
fargebruk på sarmne skalanivåer, men ved presentasjon på andre
skalanivåer vi l sansynllgvi s de samme fargene ønskes brukt p(~
annpn mhte.
Det ser ut til at det er mulier h laqe forskjellige
kombinas joner av informa::~ jon :30m dekker bådf? :3kala og dynamikk
l1ten at kostnadene blir for store. Enkelte punkter bør
gjennomdiskuteres med tanke ph endringer, men helheten ser ut
til h fungere og det anbefales h gå videre med en
landsdekkende oversikt som mhl.
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Videreføring av prosjektet
Ved videre klasslflsering av løpsmønster, substrat, elvenære
landformer og ediment informct j on vII det være nødvendig med
kjøp, evt. lån av flyblider. FeltbefarInger mb
regnes for en
del omr~der. Selve registreringen innbefattet innlegging i
Are/info har i prøveprosjektet ikke tatt mer enn et par dager
for hvert omrbde. I det videre arbeidet bør det settes av tid
til gjennomgang av litteratur. Det bør gjøres en egen
tidsstudie for b klarlegge kostnadsnivået.
es samarbeld med NINA. Til
dette arbeIder brukes
dedatabasell. NINA har
etanse
dette området ved at arbeide med tIlsvarende prcblemstillinger
er under arbeid. Midler tll dette økes separat.

Elvecovere r t l l Statens Kartverk
'Ji.3e:r~

seg

(Jt

~Jet

lkke all t

l'j

E::-r

-J.ITl0~j~<jl·

TI1el. l_c)n,

bekker/5mb sIdeelver pb kartet og l naturen. Elvenes
geografiske plasserlng er avrundet for å se penest mullg ut
et kart i målestokk 1:250000. Statens Kartverk skiller ogsd
mellom elv og elvebredd. Definisjonen mellom disse virker
uklar. Disse to faktorene glr et uriktig bilde av vassdraget
og kunne være utgangspunkt for et eget prosjekt mellom NVE og
Statens Kartverk.
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