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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 reoppnevnt 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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FORORD

Denne rapporten omhandler geofaglige undersøkelser i
Buskerud og Telemark i tilknytning til verneplan IV.
Oppdraget er gitt til Hydrologisk avdeling, Bre- og
snøkontoret av Vassdragsdirektoratets Natur- og
Landskapsavdeling.

Margrethe Elster har vært prosjektleder og hovedansvarlig
for befaringer og utarbeidelse av denne rapporten. Jim
Bogen har skrevet den metodiske delen av rapporten (kap.
1). Hans Christian Olsen har skrevet kapitlene om Sørkjeåi
(kap. 3.2), Skjerva (kap. 3.11, Digeråi (kap. 3.13) og Kåla
(kap. 3.14).

Fotografier er tatt av forfatterne der ikke annet er
spesielt nevnt. Det samme gjelder utarbeidelse av andre
illustrasjoner.

Oslo, oktober 1990

jørn Wold
fung. avdelingsdirektør



INNHOLD

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

INNLEDNING. METODIKK
Hovedtyper
Bedømming
Verdivurdering
Mål

Side

4
4
5
6
7

1.5 Rangering av vassdrag 7
1.6 Vassdragsregioner 7

2. VASSDRAGSREGIONER I BUSKERUD OG TELEMARK 10

3. VASSDRAGENE 11
3.1 Vassdrag nr 20 (012.0Z) Sokna 11
3.1.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 12
3.1.2 Fluviale former og prosesser 12
3.1.3 Verdivurdering 14
3.2 Vassdrag nr 21 (015.62B) Sørkjevassdraget 14
3.2.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 15
3.2.2 Fluviale former og prosesser 16
3.2.3 Verdivurdering 19
3.3 Vassdrag nr 22 (015.G8Z) Nørdsteåi 19
3.3.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 19
3.3.2 Fluviale former og prosesser 20
3.3.3 Verdivurdering 21
3.4 Vassdrag nr 25 (015.H4Z) Eidsåi 22
3.4.1 Berggrunn, storformer og løsmasser 23
3.4.2 Fluviale former og prosesser 23
3.4.3 Verdivurdering 25
3.5 Vassdrag nr 26 (015.JC1Z) Gvetaåi 26
3.5.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 27
3.5.2 Fluviale former og prosesser 27
3.5.3 Verdivurdering 28
3.6 Vassdrag nr 27 (015.JB7Z) Rolv (elv) 29
3.6.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 29
3.6.2 Fluviale former og prosesser 30
3.6.3 Verdivurdering 31
3.7 Vassdrag nr 29 (012.BC2Z) Nedalselva 31
3.7.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 32
3.7.2 Fluviale former og prosesser 33
3.7.3 Verdivurdering 35
3.8 Vassdrag nr 30 (015.EZ) Lyngdalselva 35
3.8.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 35
3.8.2 Fluviale former og prosesser 35
3.8.3 Verdivurdering 38
3.9 Vassdrag nr 31 (016.F3Z) Fulldøla 38
3.9.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 38
3.9.2 Fluviale former og prosesser 38
3.9.3 Verdivurdering 41
3.10 Vassdrag nr 32 (016.G1Z) Raua 41
3.10.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 41
3.10.2 Fluviale former og prosesser 43
3.10.3 Verdivurdering 44
3.11 Vassdrag nr 33 (016.G32) Skjervavassdraget 45
3.11.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 45
3.11.2 Fluviale former og prosesser 47
3.11.3 Verdivurdering 53



3.12 Vassdrag nr 34 (016.K3AZ) Gjuvåi 55
3.12.1 Berggrunn, storformer og løsmasser 56
3.12.2 Fluviale former og prosesser 56
3.12.3 Verdivurdering 56
3.13 Vassdrag nr 35 (016.G4B) Digeråi 57
3.13.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 59
3.13.2 Fluviale former og prosesser 59
3.13.3 Verdivurdering 62
3.14 Vassdrag nr 36 (016.F6Z) Kålavassdraget 62
3.14.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 63
3.14.2 Fluviale former og prosesser 65
3.14.3 Verdivurdering 66
3.15 Vassdrag nr 37 (017.F2Z) Gautefallelva 68
3.15.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 69
3.15.2 Fluviale former og prosesser 69
3.15.3 Verdivurdering 69
3.16 Vassdrag nr 39 (019.DCZ) Songedalsåi 72
3.16.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 72
3.16.2 Fluviale former og prosesser 74
3.16.3 Verdivurdering 74
3.17 Vassdrag nr 40 (016.BEB2Z) Rusåi 77
3.17.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 77
3.17.2 Fluviale former og prosesser 79
3.17.3 Verdivurdering 80
3.18 Vassdrag nr 41 (016.BEBZ) Klevastølsåi 81
3.18.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 81
3.18.2 Fluviale former og prosesser 81
3.18.3 Verdivurdering 81

4. KONKLUSJON 85

5. LITTERATUR 86



4

	

1. INNLEDNING. METODIKK

I de geofaglige undersøkelsene i tilknytning til verneplan
IV vurderes fluvialgeomorfologi, storformer og kvartærgeo-
logi. Verneinteresser knyttet til disse fagområdene er tatt
med her. Av ressursmessige hensyn er oppmerksomheten
konsentrert om vassdragsnære områder, og om kvaliteter som
er sterkt utsatt for endringer hvis det gjøres inngrep i
vassdraget. Under befaringene har det vært lagt størst vekt
på fluviale prosesser og former. Vurderinger av kvartærgeo-
logiske forhold bygger hovedsakelig på det som tidligere er
dokumentert.

	

1.1 Hovedtyper

I en fluvialgeomorfologisk vurdering av et vassdrag er
sedimentproduksjon og sedimenttransport en viktig faktor
fordi sedimenttransportens størrelse og sammensetning er
avgjørende for hvordan fluviale landformer utvikles. Stor-
formene i landskapet vil også være av betydning fordi de
danner bibetingelsene for hvordan de fluviale landformene
bygges opp.

Målinger av sedimenttransporten i norske vassdrag har vist
at det er store individuelle forskjeller mellom vassdrag-
ene. Sedimenttilgangen i norske vassdrag skjer hovedsakelig
ved subglasial sedimentproduksjon og fluvial erosjon i
kvartære løsmasser. Tilførsel av nyprodusert materiale fra
fysiske forvitringsprosesser er bare av betydning i visse
områder.

Materialtransporten er svært forskjellig i vassdrag med
ulike sedimentkilder. Også klima og hydrologisk regime er
av betydning. I en vurdering bør målet være å plassere
representative vassdrag i hovedgruppene for hver region som
kan avgrenses ut i fra sedimenttransport, hydrologisk
regime, storformer, berggrunnsgeologi, forekomster av ulike
typer løsmasser, o.a.

Materialtransporten i vassdragene danner grunnlaget for
klassifiseringen. Undersøkelser av erosjon, transport og
sedimentasjonsprosessene er derfor sentrale i verneplan-
arbeidet.

Vassdraget klassifiseres først etter type sedimentkilder.
Mange vassdrag vil være sammensatte med mange ulike typer
sedimentkilder. En må da anslå betydningen av de forskjel-
lige kildenes sedimentproduksjon i vassdragets sedimentbud-
sjett.

Norske vassdrag kan klassifiseres i fire hovedtyper.

Brevassdrag - Ulike bretyper i forskjellige berg-



arter og landskap vil erodere for-
skjellig.

Vassdrag i morener og glasifluviale avsetninger - De
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viktigste sedimentkildene er under-
graving av skråninger i kontakt med
løpene, ravine-erosjon i morene,
massebevegelse og løpserosjon.

Leirvassdrag - Sedimentkildene varierer med relieff
og menneskelige inngrep. Sedimenter
tilføres fra ravine-erosjon, masse-
bevegelse i form av jordskred og
jordsig, overflateerosjon.

Høyfjellvassdrag- Høyfjellvassdrag uten breer danner
en egen type. Mengde og type løsmas-
ser innenfor nedbørfeltet er, sammen
med vegetasjon, viktige faktorer for
vassdragets utvikling.

Hovedlandformene og det hydrologiske regimet vil gi ulike
betingelser i forskjellige deler av landet. Målet må derfor
være å velge ut minst ett representativt vassdrag innenfor
hovedgruppene i de forskjellige landsdelene med sikte på
bruk som referanse for transport- og erosjonsprosessene.

Et viktig punkt er å bedømme mobiliteten av materialet i
løpene. Når transportintensiteten er stor, vil dette sette
preg på løpene med et mangfold av bankesystemer. Hvis
materialtilførselen er liten, vil løpene være irregulære og
uten samme formrikdom.

1.2 Bedømming

a) Materialtransportens størrelse og intensitet er bestem-
mende for hva slags former som utvikles i vassdragene:

Elvesletter

Sandurer

Delta

En elveslette er i geomorfologisk
forstand en slette i elvens nivå som
er dannet ved erosjon eller akkumu-
lasjon av materiale som er transpor-
tert med elven.

Forskjellige typer utvikles avhengig
av materialtransportens sammenset-
ning og prosesser.

Et forgrenet elveløpssystem som dan-
nes foran isbreer under stor tilfør-
sel av grovmateriale.

Akkumulasjonsformer som dannes når
en elv strømmer inn i et stillestå-
ende vannbasseng og materiale avset-
tes.

Forekommer som forskjellige typer i
fjorder og innsjøer, avhengig av
bassengdyp og materialtilførsel.
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Elvevifter - Akkumulasjonsformer som dannes når
en elv strømmer fra et fjellområde
og ut på et sletteland slik at
gradienten avtar.

Elveløpskarakterisering

Elveløpene karakteriseres etter løpsmønstre, bunn-
materiale, transportintensitet og relasjon til dalen
elven løper gjennom.

eks. Meander
forgrenede løp, anastomose
canyon, løp i fast fjell

Vassdragets status

Under dette punktet undersøkes om formene i vassdraget er
dannet av aktive prosesser eller om det dreier seg om
fossile former som ikke er dannet av dagens prosesser.

1.3 Verdivurderin

Et vassdrag med stor verdi kan egne seg som naturdokument.
Vassdraget vil vurderes høyt hvis det:

eksisterer en klar sammenheng mellom former og pro-
sesser i vassdraget.

fins et mangfold av prosesser og former i vass-
draget.

kan etableres en kronologi. Dvs, at det kan sees en
utvikling. F.eks. at borkjerner fra innsjøer i
vassdraget kan gi opplysninger om materialtran-
sport, hyppigheten av flommer eller klimaforhold i
tidligere tider.

er et typevassdrag for en naturregion. Vassdrag som
er egnet som type- og referansevassdrag har vært
ansett for å ha særlig stor vitenskapelig verdi (se
f.eks. Gjessing 1980). Med typevassdrag menes et
vassdrag som er representativt for en naturregion.
Et referansevassdrag er et vassdrag hvor naturpro-
sessene får gå mest mulig upåvirket slik at de kan
danne en standard som endringene i påvirkede vass-
drag kan måles mot.
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1.4 Mål

Vassdragene skal kunne rangeres ut ifra vitenskapelig
verdi. Dvs, betydningen for:

Forskning.	 Referansevassdrag med aktive proses-



ser. Egnede vassdrag instrumenteres.

Undervisning og faglig utvikling. Vassdrag med klare
former og prosesser kan være særlig
verdifulle ekskursjonsobjekt.

1.5 Ran erin av vassdra

I følge retningslinjer beskrevet av Nybo (1989) skal alle
vassdrag rangeres etter en firedelt skala, angitt med
stjerner.

Liten
Middels
Stor
Meget stor

verneverdi
verneverdi
verneverdi
verneverdi

I de geofaglige rapportene angis en rangering etter en
samlet vurdering av vassdragenes fluvialgeomorfologiske og
kvartærgeologiske kvaliteter. Det tas også hensyn til
generelle geomorfologiske trekk ved landskapet, oftest
beskrevet under avsnittene om hovedlandformer. Rangeringen
er utført innenfor geofaglige regioner. Inngrep i vass-
draget vurderes som et negativt trekk og uberørte vassdrag
rangeres høyere enn vassdrag med mange og omfattende
inngrep.

1.6 Vassdra sre ioner

Inndeling i regioner er en måte å systematisere felles
trekk ved vassdragene. Geofaglige vassdragsregioner
avgrenses etter en bedømming av storformer, hydrologisk
regime, berggrunn, løsmasser, erosjonsprosesser og
sedimenttransport. Syd-Norge kan deles inn i fem
hovedregioner og en rekke mindre sub-regioner som vist i
fig. 1. Vassdrag innenfor forskjellige regioner vil ha
svært forskjellig karakter og måles ikke mot hverandre.

Denne regioninndelingen skiller seg fra enkelte andre ved
at grensene for regionene kan dele nedbørfeltene i flere
deler. Store vassdrag kan dermed drenere delfelt innenfor
flere regioner. Forholdene innenfor hver region vil sette
preg på vassdraget. Denne regioninndelingen er derfor
nyttig i vassdragsforvaltningen.

Innenfor hver region eller sub-region vil vassdragene
reagere noenlunde likt overfor inngrep. Det er ønskelig å
få valgt ut et eller flere typevassdrag som er
representative for hver region eller sub-region. Disse
vassdragene kan dermed danne referanse og benyttes som



8

databank for endringer i de øvrige.

Hovedregionene er kystregionen, høyfjellsregionen,
fjordregionen, dalregionen og lavlandsområdene på
østlandet. Lavlandsområdene på østlandet omfatter to
hovedgrupper: leirvassdrag og vassdrag i skogsområder med
morenejord.

Et fellestrekk i dalregionen er at hovedvassdragene samles
i store daler, ofte med velutviklede elvesletter. I Agder
og Telemark er hoveddalene for en stor del oppfylt av
innsjøer og vassdragene har mindre tilgang på sedimenter
for transport.

Dalregionen grenser i vest mot høyfjellsregionen.
Høyfjellsregionen består hovedsakelig av områder som ligger
høyere enn 1 000 m.o.h. Breene setter i noen områder et så
sterkt preg på vassdragene at breområdet på Snøhetta,
Hardangerjøkulen og Jotunheimen skilles ut som sub-regioner
i høyfjellsregionen.

Fjordene og fjorddalene på Vestlandet preger landskapet i
denne landsdelen i en slik grad at det er naturlig å skille
området ut som en egen region. Jostedalsbreen og Folgefonna
danner sub-regioner i fjordregionen.

Hydrologisk regime og landformer gir grunnlag for å skille
ut en egen kystregion. Kystregionen kan igjen deles i flere
sub-regioner.

En nærmere omtale av karakteristiske trekk ved de forskjel-
lige regionene er gitt i områdebeskrivelsen i kap. 2.
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Reglon 3
Høyfjellsreglonen

Reglon 1:
Kystreglonen

Sub-reglon 3,1
Breområdene på
Snohetta

Sub-reglon 3,2
Jotunheimen

Reglon 2:
Fjordreglonen Sub-reglon 3,3

Hardangerjokulen

Sub-reglon 2,1
Jostedalsbreen Reglon 5

Lavlandsområdene
på Østlandet

4.

Sub-reglon 2,2
Folgefonna'

Reglon 4:
Dalreglonen

Fig. 1. Geofaglige vassdragsregioner i Sør
- Norge.
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2. VASSDRAGSREGIONER I BUSKERUD OG TELEMARK

I Buskerud og Telemark er 18 vassdrag vurdert med hensyn på
geofag i Verneplan IV. De fleste av disse vassdragene
ligger innenfor dalregionen (fig. 1). Det er imidlertid
store variasjoner i geofaglige forhold innen denne regio-
nen. Ved en videre inndeling kan grovt sett fire subregio-
ner skilles ut; Agderfylkene, Telemark, Buskerud + noe av
Oppland, og Gudbrandsdalen + østerdalen.

Telemarks dal- og kollelandskap kan sies å være en fortset-
telse av Sørlandets heilandskap, men relieffet er brattere,
berggrunnen er noe mer uensartet og løsmassetykkelsen er
noe større enn på Sørlandet.

I Telemark er de glasiale hoveddalene ofte oppfylt av
større eller mindre innsjøer med tverrgående daler.
Buskerudområdet har lengre og rettere dalstrekninger hvor
hovedelvene har velutviklete elvesletter. Generelt sett er
elvene mer materialførende i den nordøstlige delen av
dalregionen enn i Agder og Telemark.

Alle de undersøkte vassdragene ligger i områder som
hovedsakelig har berggrunn bestående av prekambriske
grunnfjellsbergarter. Berggrunnen kan likevel være svært
heterogen og ofte vil dreneringsmønstrene i vassdrag i
grunnfjellsområder være påvirket av bergartgrenser og
svakhetssoner i berggrunnen. Dette er typisk for
Telemarksvassdragene og Sørlandsvassdragene.

Vassdrag i Verneplan IV Buskerud og Telemark er represen-
tert med svært mange mindre vassdrag. Felles for de fleste
av vassdragene som er undersøkt er at de som sidevassdrag
munner ut hengende i forhold til hoveddalen. Fluviale
tilpasningsformer som canyoner og V-nedskjæringer er svært
vanlig i disse vassdragene.

Vassdragene Klevstølsåi og Rusåi ligger mellom dalregionen
og høyfjellsregionen. Ingen av de undersøkte vassdragene
ligger innenfor kystregioner og ingen av vassdragene har
breer i nedslagsfeltet.



	

3. VASSDRAGENE

	

3.1 Vassdra nr 20 012.oz Sokna

Vassdraget ligger i Buskerud fylke, i kommunene Ringerike
og Flå. Nedbørfeltet dekkes av kartbladene 1715 I
Strømsåttbygda og 1715 II Krøderen (M711, M 1: 50 000).
Nedbørfeltets areal er 634 km2 (fig. 2).

SOKNA
Storrystefjell

1224 Jøranfisen
1127

•

Buvatn

762
•

Bukollen
1121 andvatnet

Eid-



vatn
Høgfjell
1010

Lagmanns
543 kollen

778 t.

Breldvatn

rgsjøen
z.

•
603

Lange Pipehatten 0,2
vatn SOKNA

Torevatnet

,11„Vælsvatna

‘8+

Sokna

681
Geitryggen

•
680

Grønkulen

Fig. 2. Soknas nedbørfelt.
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3.1.1 Ber runn storformer 1 smasser

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

Vassdraget ligger i et glasialerodert landskap og er
omkranset av avrundete koller med høyder opp mot 600-700 m
oh. Dalbunnen er fylt opp med glasifluviale og fluviale
sedimenter i de øvre områder og marine sedimenter i de
lavereliggende delene.

De glasifluviale sedimentene ligger langs med elveløpet
vesentlig som terrasser (fig. 3). Disse er lokalisert først
og fremst langs elvestrekningen rett nord for Sokna og
langs sørlige deler av sideelven Væla. Syd for tettstedet
Sokna er dalbunnen vesentlig fylt av marine sedimenter. De
lavereliggende marine leirområder er til dels svært
ravinerte.

Ved Straumsått ligger en morenerygg på østsiden av dalen i
dalens lengderetning (Kristiansen & Sollid, 1985).

Fig. 3. Glasifluviale terrasser langs elveløpet.

3.1.2 Fluviale former o rosesser

Ved utløpet i Tyrifjorden har elva bygget opp et delta med
en slak, vid deltaslette (fig. 4). Deltasletta er i alt
vesentlig begrodd med gress og siv, og høyereliggende
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Fig. 4. Soknas delta i Tyrifjorden.

partier med trær. Ut mot Tyrifjorden er det også ubevokste
banker. Bankematerialet ved utløpet er vesentlig sand.

Hele den nedre delen av hoveddalen, nedstrøms for Lunde
(Modalen), er mer eller mindre dekket av marine sedimenter.
I de marine sedimentene foregår det aktive ravineringspro-
sesser. Det finnes en mengde aktive raviner i området selv
om en god del er planert ut for dyrking.

Omkring og nedstrøms for tettstedet Sokna meandrerer elva
og stedvis er det elvesletteavsetninger.

Enkelte av sidebekkene danner vifter og viftedelta ned mot
hoveddreneringsåren. Disse er ofte relativt grovkornete
avsetninger.

Stedvis er elva forbygd og det finnes også rester av gamle
fløtningsdammer (fig. 5). Det foregår også kraftproduksjon
i vassdraget med en samlet kapasitet på 895 kW (Lien, 1985).
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Fig. 5. Forbygninger/fløtningsdammer i Sokna.

3.1.3 Verdivurderin

Soknas nedbørfelt inneholder et relativt rikt utvalg av
fluviale og kvartærgeologiske former. Nedstrøms tettstedet
Sokna er dalbunnen oppfylt av marine sedimenter.
Karakteristisk for disse områdene er ravinelandskapet,
selv om vesentlige arealer er planert ut og dyrket. Deltaet
i Tyrifjorden er fluvialgeomorfologisk interessant. Nord
for tettstedet Sokna er elva kantet med glasifluviale
sedimenter; terrasser og eskere, og mindre sidebekker har
bygget grovkornete vifter ut i hovedelva.

Vassdraget gis høy verneverdi (***).

3.2 Vassdra nr 21 015.62b S rk'evassdra et

Sørkjevassdraget ligger i Rollag kommune og dekkes av
kartbladene 1714 IV Flesberg og 1614 I Tinnsjå (M711, M 1:
50 000) Sørkjeåi har sitt utspring i det 3.6 km2 store
Sørkjevatnet 746 m oh. ved Bleformasjonens nordre hjørne.
Ingen større sidebekker løper inn i vassdraget som renner
ut i Numedalslågen ved Stormoen, 3 km nedenfor Rollag.
Nedbørfeltet er 41.2 km2 (fig. 6). Ca 500 m fra utløpet i
Lågen ble det i 1978 installert en limnigraf for å skaffe
data fra et uregulert felt i området.
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SØRKJEVASSDRAGET
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FIskeløyse-
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Fig. 6. Sørkjeåis nedbørfelt.

3.2.1 Ber runn storformer 1 smasser

Hele nedslagsfeltet tilhører det store sør-norske grunn-
fjellsområde. Områdene omkring Sørkjevatn består av
omdannete vulkanske bergarter og kvartsitter. Lenger ned i
feltet gjennomsettes kvartsitten av granitter og amfibo-
litter. Syd for Fiskeløysevatn opptrer en finkornet gneis-
bergart.

Sentralt i vassdraget ligger Sørkjevatnet 746 m oh. omgitt
av topper opptil 1 250 m oh. Nord og vest for vannet er
landskapet småkuppert platåaktig i ca 7-800 m høyde dekket
av bjørk og glissen granskog. I sør står Blefjellmassivets
rygg markert opp.

Fra Sørkjevatn og ned til Hagatjern 708 m oh. følger elva
en forholdsvis vid dalgang. Herfra faller elva bratt ned
mot Numedalslågen, og går delvis gjennom et markert gjel.

Hovedstrømmen under siste istid hadde retning mot
sør-sørøst. Generelt er det sparsomt med løsmasser i de
høyereliggende deler av feltet, især i snaufjellet. De
største mektighetene finnes i dalgangen langs Sørkjeåis
øvre del.

Ved Sørkjefjell er noe av morenematerialet ravinert. Myr og
sumpmark dekker dessuten relativt store arealer. Ved
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utløpet av Sørkjeåi i Numedalslågen ligger småterrasser av
løsmateriale avsatt langs isen som ble liggende igjen i
dalgangen under avsmeltingsfasen. Elva har siden erodert
seg ned i disse, stedvis til fast fjell (fig. 7).

SØRKJEAI

909

949

142

•

866

•
• p • • • •

• • • • • •

. • .•
• 71*.r

1213 ••
. • ...• .1MW

°p •

'• • -::°.••
:•. ...•:•

•••::::

Morenemateriale tykt dekke

Morenemateriale tynt dekke

Bart fjell

Myr

Fluvialt materiale

Gjel

Raviner

Fluting

IA-~1

Fig. 7. Sørkjeåis nedbørfelt, løsmasser og geomorfologi.

3.2.2 Fluviale former o rosesser

Sørkjevatnet er det største vannet i vassdraget, men bare
mindre bekker løper inn i vannet. Materialet langs stren-
dene er relativt godt rundet og stedvis nokså grovt. Ut fra
vannet har Sørkjeåi lite fall. Bunntransportmaterialet er
også her godt rundet og er i den øvre del relativt grovt.
Nedover mot Fyriset seter blir materialet imidlertid mer
finkornet.

Elva går her gjennom et større myrområde og i overkant av
dette sees mindre grus- og sandbanker som viser en viss
materialtransport (fig. 8). Området er sannsynligvis en
gammel elveslette, da spor av tidligere løp kan sees.

Det nåværende elveløpet meandrerer svakt (fig. 9).
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Fig. 8. Sørkjeåi like før samløp med bekk fra Dulestjern.

Fig. 9. Sørkjeåis løp gjennom den tidligere elvesletta nord
for Hagatjern.
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Svake spor av kanterosjon sees noen få steder. Djupdals-
bekken løper sammen med Sørkjeåi i dette området, og har
delvis skåret seg ned i relativt mektig bunnmorene.

Nedenfor Hagatjern får Sørkjeåi gradvis større fall og
nedenfor Sørset seter faller elva 300 m på 1% km gjennom et
markert delvis V-formet gjel i fast fjell. Stedvis finnes
her meget grovt materiale med godt rundete blokker på mer
enn 2 m i diameter, men mesteparten er i størrelse 30x40
cm og 40x50 cm.

I overgangen mellom dalskråningen og dalbunnen nede i
Numedal opptrer mye grov stein både i og utenfor elveløpet,
sannsynligvis materiale utskilt fra det ovenforliggende
gjel under isavsmeltingen. Delvis er det bygget en mindre
elveforbygning gjennom området.

Fig. 10. Kort V-formet løp like nedenfor NVEs
limnigrafstasjon rett før utløpet i Lågen.
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I de nedre kilometer har elva gravd seg ned, delvis til
fjell i terrasser i glasifluvialt materiale (fig. 7).
Erosjonsbasis er en fjellterskel ved NVEs limnigrafstasjon
hvorfra elva går i et kort V-formet gjel ned mot Lågen
(fig. 10).

3.2.3 Verdivurderin

Vassdraget drenerer et område som har mange felles trekk
med bl.a. Kåla, Digeråi m.fl. Særlig karakteristisk er den
tilnærmet V-formede tilpasningscanyon som elveløpet følger
fra "platået" og ned mot den glasialt utformete Numedalen.
En tidligere elveslette kan inneholde informasjon om isav-
smeltingsforløpet i området. Det kan ellers ikke dokumen-
teres fluviale prosesser og former av spesiell faglig inte-
resse. Interessante storformer er imidlertid Bleforma-
sjonens nordre hjørne ved Sørkjevatnet.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).

3.3 Vassdra nr 22 015.G87 N rdsteåi

Vassdraget ligger i Rollag kommune i Buskerud fylke.
Nørdsteåi er en sideelv til Numedalslågen. Kartbladene 1615
II Nore og 1614 I Tinnsjå (M711, M 1: 50 000) dekker det
56.2 km2 store nedbørfeltet (fig. 11).

3.3.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av omdannete sedimenter og vulkanske
bergarter av prekambrisk alder. Det er bånd av kvartsitt/
kvartsittskifer, metasandstein og metarhyolitt.

Vassdragets nedbørfelt har et relativt høyt relieff.
Høyeste fjelltopp er Storegrønut som ligger 1 296 m oh.
Munningen i Numedalslågen ligger på 213 m oh. Nedbørfeltet
er vesentlig glasialt utformet. Navn som Gjuvet og Barke-
juvet vitner om fluvial overfordypning (canyon) spesielt
langs elveløpet vest for Amotet (dvs. der Årsetåi og
Hekanåi møtes).

Vest for Austmannskarven ligger flere parallelle morene-
rygger i dalens lengderetning (tilnærmet N-S). Dette er
randmorener trolig av Preboreal alder.

øst for dette, dvs, på vestsiden av Austmannskarven, er det
flere skredgroper (Kristiansen & Sollid, 1985). Relieffet
er her relativt bratt.



Fig. 11. Kart over Nørdste.åis nedbørfele.

3.3.2 Fluviale former o rosesser

Store deler av elveløpet går i stryk med mye stein.
Materialet i elveløpet og erosjonsmateriale tilført fra
sidebekker og elver tyder på at materialtransporten i
vassdraget kan være ganske stor på høye vannføringer.
Stedvis er det steinbanker i elveløpet som delvis er
begrodde.
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tilpasningscanyon. Nedstrøms Åmotet går elva i en bratt,
smal dalkløft. Dalen er her nærmest V-formet, med
skogkledde dalsider.

Nær utløpet i Numedalslågen vider dalen seg ut. Glasifluvi-
alt viftemateriale dekker dalbunnen ned mot utløpet i
Lågen. Relativt store mengder med grovt bunntransportert
materiale ligger i elveløpet, primært på permanente banker
(fig. 12). Dette materialet kan vitne om at bunntransporten
kan være stor under flom.

Fig. 12. Nørdsteåi ved Veggli, rett oppstrøms utløpet i
Numedalslågen.

3.3.3 Verdivurderin

Vassdraget har flere trekk som er representative for mindre
sidevassdrag i dalregionen. Karakteristisk er at sidedalen
munner ut hengende i forhold til hoveddalen og at det er
erodert tilpasningscanyoner og lagt opp en vifte av glasi-
fluvialt og fluvialt materiale ved munningen. De fluviale
og geomorfologiske prosessene i nedbørfeltet er i dag av
moderat størrelse.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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3.4 Vassdra nr 25 015.h4z Eidsåi

Vassdraget ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke.
Dreneringsfeltet dekkes av kartbladet 1615 II Nore (M711, M
1: 50 000). Nedbørfeltet er 67.8 km2. Vassdraget er et
sidevassdrag til Numedalslågen (fig. 13).
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3.4.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av omdannete sedimentære og vulkanske
bergarter av prekambrisk alder, kvartsitt, metarhyolitt,
metasandstein og gneiser.

Vassdraget ligger i et glasialt utformet landskap med
relativt høyt relieff. Nedbørfeltet har topper på opp mot 1
300 m oh. Frygnefjorden, hvor Eidsåi munner ut i Numedals-
lågen ligger på 265 m oh. Hovedlinjene i landskapet går
tilnærmet N-S, men det går også linjer i landskapet på
tvers av dette. Nedre del av Eidsåi drenerer tilnærmet Ø-V.

Lengst vest i nedbørfeltet langs med sideelven Kvanna
finnes en rekke glasiale og glasifluviale sedimentære
avsetninger. Dette er randmorener og eskere og helt i vest
rogenmorener (Sollid og Kristiansen, 1985). Dette stammer
trolig fra deglasiasjonen i Preboreal.

3.4.2 Fluviale former o rosesser

Elva får tilførsel av sedimenter fra de glasigene
avsetningene, hovedsakelig i øvre del av nedbørfeltet.
Tilløpselver og bekker fører løsmateriale ut i hovedelva
(fig. 14). Bunnmaterialet i hovedelva er vesentlig grovt
steinmateriale. De største steinene er opp mot 1 m i
diameter.

Fig. 14. Sidebekk til Eidsåi, nær Sørset og Paradis.
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Bekkene som kommer inn på sydsiden av hoveddalen, går
relativt dypt nedskåret i fjellgrunnen. Hoveddalen går også
i en smal canyon i området nær Gjuvsgrendi.

Elva har bygd ut et viftedelta i Frygnefjorden ved Sanden.
I utløpsområdet finnes en ca 300 m bred eldre deltaavset-
ning. Denne er gress- og skogbevokst. Det resente aktive
deltaet er lite og kan vel nærmest kalles en vifte. Der
elvas lengdeprofil flater ut, nær utløpet i Numedalslågen,
består elvematerialet av godt rundet steinmateriale i
størrelse 25-35 cm i diameter. Maksimumsstørrelsen på
materialet er omkring 1 m i diameter (fig. 15). Ved brua
over riksveien oppstrøms deltaet er det bygget en terskel i
elveløpet (fig. 16). Foruten vei langsmed elveløpet og en
del bebyggelse er det få menneskelige inngrep i vassdraget.

Fig. 15. Eidsåi før ueløpet i Frygnefjorden.
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Fig. 16. Terskel bygget i elveløpet ved brua over
riksveien.

3.4.3 Verdivurderin

Geomorfologisk er Eidsåis nedbørfelt representativt for
flere av dalregionens mindre sidevassdrag. Vassdraget har
relativt bratt relieff med en god del løsmasser i nedbør-
feltet. Av kvartærgeologiske avsetninger finnes det noen
mindre eskere og morenerygger syd i nedbørfeltet. Erosjons-
prosesser foregår vesentlig som ravinering i bunnmorenedek-
ket. Ellers har de resente prosessene i nedbørfeltet
antakelig moderat intensitet.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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3.5 Vassdra nr 26 015.JC1Z Gvetaåi

Vassdraget ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke.
Vassdraget er en sideelv til Uvdalsåi og dekkes av
kartbladet 1615 IV Uvdal (M711, M 1: 50 000). Befaringen i
vassdraget er foretatt med bil og har således vært svært
begrenset (fig. 17).

Fig. 17. Gvetaåis nedbørfele.
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3.5.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består i det vesentlige av prekambriske gneiser
av ulik sammensetning og opprinnelse.

Vassdragets øvre del ligger over 1 200 m oh. Denne delen av
vassdraget består av en rekke større og mindre vatn med
korte elvestrekninger imellom. Nedstrøms Gvetanuten stuper
elva bratt ned mot Uvdalsåi, som ligger på ca 600 m oh.
(fig. 18).

Fig. 18. Fossen fra Gvetanuten ned mot Uvdal.

Store deler av nedbørfeltet har et tynt løsmassedekke, og
tildels bart fjell. Syd for Prestdalsvatnet er det en del
bunnmorene og en esker på tvers av elveløpet. I de brattes-
te områdene ligger en god del rasmateriale (Kristiansen &
Sollid).

3.5.2 Fluviale former o rosesser

Gvetåi ser ikke ut til å være spesielt interessant i
fluvialgeomorfologisk sammenheng. Den øverste delen av
vassdraget har liten gradient og alle vatnene fungerer som
sedimentasjonsbasseng for en eventuell materialtransport. I
den bratteste delen av elveløpsprofilet er berggrunnen
omkring elveløpet tilnærmet blankskurt. Der elveprofilet
flater ut ned mot Uvdalen er det dannet en vifte hoved-
sakelig rasmaterialer, men også i fluvialt transportert
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materiale. Materialet er hovedsakelig stein i varierende
størrelser (fig. 19).

Fig. 19. Gvetaåi tatt fra veien og sydvestover.

3.5.3 Verdivurderin

Det er ikke dokumentert fluviale eller andre geofaglige
interessante trekk ved vassdraget.

Vassdraget gis liten verneverdi (*).
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3.6 Vassdra nr 27 015.JB7Z Rolv elv

Vassdraget ligger i Nore og Uvdal kommune. Vassdraget er en
sideelv til Uvdalsåi. Nedbørfeltet dekkes av kartbladet
1615 IV Uvdal (fig. 20).
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Fig. 20. Rolv's nedbørfelt.

3.6.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av prekambriske gneiser av ulik sammen-
setning og opprinnelse.

De høyeste toppene i nedbørfeltet ligger på 1 200 - 1 300 m
oh. øvre del av vassdraget har et middels relieff, mens ned
mot Uvdal faller elva relativt bratt.
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Vasstølsvatnet er demmet opp av en randavsetning, og i
Raudsjødalen er det en rekke rogenmorener som ligger med
lengderetning på tvers av dalbunnen. I nordenden av
Vasstølsvatnet ligger en liten glasifluvial terrasse.
Ellers er store deler av nedbørfeltet dekket av bunnmorene
av varierende tykkelse. Kun på de høyeste toppene
forekommer bart fjell (Kristiansen & Sollid, 1985).

3.6.2 Fluviale former o rosesser

Syd for Vasstølsvatn går elva i stryk og fosser med grovt,
avrundet steinmateriale i elvebunnen (fig. 21). Material-
dekket i området er for det meste grovkornet morene. Under
flom dreneres bunnmorenen av mindre bekkeløp som vasker ut
finmaterialet i morenen. Under slike flommer kan material-
transporten være relativt stor.

Fig. 21. Rolvelv me1lom Gvammen og Kaggestadsetri.
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Rett syd for utløpet av Vasstølsvatnet løper elveløpet
gjennom en moreneavsetning og elveløpet danner forgreinin-
ger (fig. 22). Området er ellers relativt flatt og myrete
uten utpregete spor etter fluvial aktivitet.

Fig. 22. Rolvelv rett syd for Vasstølsvatnet.

Raudsjødalen er ikke befart, men minner trolig en del om
Rolv rett syd for Vasstølsvatnet. En rekke rogenmorener som
ligger nede i dalen med lengderetning på tvers av elveløpet
er med på å gi elveløpet et uregelmessig løpsmønster med
svinger, loner og forgreininger. Denne delen av vassdraget
er trolig relativt særpreget.

3.6.3 Verdivurderin

Raudsjødalen ser ut til å være den strekningen som er mest
særpreget i nedbørfeltet. I denne dalen ligger det rekker
av rogenmorener ned til og til dels på tvers av elveløpet.
Dette medfører at elva får et uregelmessig løpsmønster med
forgreininger, elveutvidelser og innsnevringer.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).

3.7 Vassdra nr 29 012.bc2z Nedalselva

Nedbørfeltet ligger i kommunene Sigdal og Rollag i
Buskerud. Vassdraget dekkes av kartbladet 1715 III Eggedal
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(M711, M 1: 50 000). Nedbørfeltet er 63.6 km2 og er et
sidevassdrag til Simoa (fig. 23).

Fig. 23. Nedalselvas nedbørfelt.

3.7.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av prekambriske bergarter. Nederste del
av nedbørfeltet består av folierte, sure dypbergarter av
protozoisk alder, granitt og granodioritt. Midtre del og
øvre del av nedbørfeltet består av omdannete sedimentære og
vulkanske bergarter av protozoisk alder, arkose, kvarts-
skifer og kvartsitt.

Nedbørfeltet har et relativt bratt relieff med koller og
fjell med høyder opp mot 900 m oh. Landskapet er glasialt
utformet. Nedalen er en hengende dal inn mot Eggedal og de
nederste kilometrene har Nedalselva erodert en tilpasnings-
canyon (fig. 24). Nedalselva drenerer VSV-ØNØ og munner ut
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omlag vinkelrett på Simoa.

Fig. 24. Nedalselvas canyon.

Løsmassene i nedbørfeltet er hovedsakelig morenemateriale
bortsett fra ved utløpet i Simoa hvor det er glasifluviale
terrasser.

3.7.2 Fluviale former o rosesser

Nedalen oppstrøms Nedalsvatnet er relativt vid og slak.
Elva går i stryk med mye stein i og langs med elveløpet.

I Nedalsvatnet er det bygget ut et mindre delta og et
ganske lite grovkornet delta i Kvernhusvatnet.
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I nedre del av vassdraget går hovedelva for en stor del i
canyon (fig. 24), før den flater ut nedover mot utløpet i
Simoa. Nedover i hoveddalen ligger en del glasifluviale
terrasser som elva har skåret seg igjennom.

Av menneskelige inngrep i vassdraget kan nevnes dammen ved
utløpet av Nedalsvatnet (fig. 25), vei og noe bebyggelse og
at graving langs elveløpet tilfører en del materiale til
elva.

•

Fig. 25. Dammen ved utløpet av Nedalsvatnet.
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3.7.3 Verdivurderin

Nedalsvassdraget er representativt for en stor del av
sidevassdragene i regionen. Prosessintensiteten og
formvariasjonen er av moderat størrelse og omfang.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).

3.8 Vassdra nr 30 015.ez L n dalselva

Vassdraget ligger i Buskerud fylke i kommunene Flesberg og
Rollag. Vassdraget har et nedbørfelt på 115.1 km2 og er et
sidevassdrag til Numedalslågen. Nedbørfeltet dekkes av
kartbladene 1714 IV Flesberg og 1714 I Hokksund (M711 M 1:
50 000) (fig. 26).

3.8.1 Ber runn storformer 1 smasser

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

Vassdraget har et middels relieff med topper med høyde på
500-600 m oh. Det er relativt mange vatn spredt over hele
vassdraget og terrenget er myrlendt. Dalførene følger stort
sett berggrunnens fallretning NNV-SS0 eller tilnærmet
vertikalt på dette. Landskapet kan karakteriseres som et
dal- og åslandskap.

Store deler av nedbørfeltet er dekket av morene, vesentlig
bunnmorene. Nær utløpet er det store sandtak i glasi-
fluviale/fluviale avsetninger. Det finnes også mindre
morenerygger i dette området (Kristiansen & Sollid, 198).

3.8.2 Fluviale former o rosesser

Nederste del av vassdraget meandrerer uten at det er dannet
elvesletter (fig.27). Elva har gravd seg ned i "gamle"
sedimenter. Det er imidlertid en viss opplagring av materi-
ale i innersving og graving i yttersving. Det er mye grus
og småstein i elveløpet. Der elva munner ut i Lågen er det
en begrodd midtbanke.

Noe lengre oppstrøms i vassdraget, syd for Kvænalona, har
elva større fall og mye stein ligger i elveløpet. Grus- og
steinmateriale blir tilført fra sidebekker. Nedenfor
utløpet av Strandevatnet og Haugsjø er det begrodde øyer i
elveløpet (fig. 28). Ved utløpet av Haugsjø går elva over
en bergterskel i fast fjell.

Vassdraget preges av mange større og mindre vatn og stille-
flytende loner. Imellom disse går elva hovedsakelig i
stryk, men har også mer stilleflytende partier. Den
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Fig. 27. Lyngdalselva rett oppstrøms riksveien ved
Lampeland. Elva meandrerer svakt.

Fig. 28. Lyngdalselva nedenfor utløpet av Strandvatnet.



38

fluviale aktiviteten ser ut til å være liten til moderat.

3.8.3 Verdivurderin

Vassdraget har strekninger med tilløp til meandere og
strekninger med banker. Stedvis er det en god del
løsmateriale i tilknytning til elveløpet. Vassdraget gir
likevel ikke inntrykk av stor fluvial aktivitet.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).

3.9 Vassdra nr 31 016.f3z Fulld la

Vassdraget ligger i Telemark i Notodden kommune.
Nedbørfeltet dekkes av kartbladene 1714 III Notodden, 1714
IV Flesberg, 1614 II Gransherad (M711m M 1: 50 000).
Fulldøla er et sidevassdrag til Tinne med et nedbørfelt på
113.9 km2 (fig. 29).

3.9.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av omdannete sedimentære og vulkanske
bergarter av prekambrisk alder. øst i nedbørfeltet består
berggrunnen av granittisk gneis (metasandstein/metar-
hyolitt) og amfibolitt. I vest er berggrunnen vesentlig
metarhyolitt. I nordvest finnes det også kvartsitt og
kvartsittskifer.

Helt nord i nedbørfeltet ligger Blefjell med topper på over
1 300 m oh. Sentralt i nedbørfeltet ligger innsjøen
Follsjå. Innsjøen er omkranset av koller med høyde 300-500
m oh. Fulldøla renner ut i Tinne ved Grønvollfoss dvs, nord
for Notodden.

Den nordligste delen av nedbørfeltet er dekket av
ablasjonsmorene, med hauger og rygger i dødisterreng. Store
deler av nedbørfeltet er dekket av bunnmorene og noe er
bart fjell. Langs hovedelveløpet finnes en del fluvialt og
glasifluvialt materiale (Jansen, 1986).

3.9.2 Fluviale former o rosesser

Fulldøla kalles elvestrekningen mellom Follsjå og utløpet i
Tinne. Elveløpets relieff er varierende med veksling mellom
løp i fast fjell og løsmasser, mellom stryk og roligere
partier. Sedimenttilførselen er av moderat størrelse og
stammer trolig vesentlig fra løps- og skråningserosjon
(fig. 30). Stedvis er det bankedannelser. Ved sammenløpet
med Tinne er det ingen utpregete avsetninger (fig. 31).
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Fig. 30. Der bekken fra Åstjern munner ut i Fu11dø1a
foregår det erosjon i ytterkant og opplagring av
materiale på motsatt side.

Fig. 31. Fulldmla munner ut i Tinne, sett nedstrøms fra
Tinne.
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Esperåa er elvestrekningen nord for Follsjå. Denne delen av
vassdraget er ikke skikkelig befart. Nordre deler minner
trolig om Fulldøla. I søndre deler er relieffet slakere og
det er roligere strømningsforhold med et noe meandrerende
elveløp. Esperåa har bygd ut et delta i Follsjå med en
deltaslette. Deltaområdet er flatt, og begrodd med sandige
sedimenter.

3.9.3 Verdivurderin

Det er ikke observert noen åpenbart verneverdige
lokaliteter i vassdraget. Esperåas delta i Follsjå er
interessant. Vassdraget er ganske representativt for
området, men har ikke noe bredt spekter av former og
prosesser.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).

3.10 Vassdra nr 32 016. lz Raua

Vassdragets nedbørfelt ligger i Telemark i kommunene
Notodden, Tinn og Flesberg. Vassdraget dekkes av
kartbladene 1614 I Tinnsjå og 1614 II Gransherad.
Nedbørfeltet er 69.7 km2 (fig. 32).

3.10.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av grunnfjell dvs. omdannete sedimentære
og vulkanske bergarter av prekambrisk alder, finkornet
granittisk gneis, metasandstein og metarhyolitt.

Landskapet i nedbørfeltet har relativt høyt relieff. I nord
og i øst er det fjell på over 1 000 m oh. Tinnsjøen ligger
på ca 190 m oh. Tinnsjøen er en fjordsjø og er en av Norges
dypeste innsjøer, 460 m dyp. Tektoniske linjer i berg-
grunnen i tilnærmet N-S og Ø-V-lig retning gjenspeiles i
dreneringsmønsteret i vassdraget.

Mesteparten av nedbørfeltet er dekket av et tynt lag med
bunnmorene. Langs Reisjåvatn finnes en del fluviale
avsetninger spesielt der hovedelva munner ut i Reisjåvatn.
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Fig. 32. Rauas nedbørfelt.
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3.10.2 Fluviale former o rosesser

Bjørvassåi er strekningen fra Bjørnvatn til Sandvatn. Elva
har her relativt slakt lengdeprofil, men med noe vekslende
løpsgradient. Stedvis sees tydelig et fluvialt nivå et par
meter over elveløpet (fig. 33). Dette er i dag til dels
dyrka mark. Deltaområdet ved Bjørvassåis delta i Sandvatnet
er ikke skikkelig befart. Det har en deltaslette med
småvatn. Sandtunger bygges ut i vatnet langs med løpet.
Dette tyder på aktive alluviale prosesser langs elveløpet.

Fig. 33. Langs Bjørvassåi er det stedvis et gammelt nivå et
par meter over dagens elveløp. Dette sees bak i
bildet.

Rauda er her elvestrekningen fra Reisjåvatnet til Tinnsjå.
Ved utløpet av Reisjåvatn er det en dam og det er sprengt
en tunnel i fjellet. Nedenfor utløpet fra Reisjåvatnet går
elva i canyon (fig. 34, fig. 35). Bunnmateriale i elva er
vesentlig stein. På grunn av Tinnsjøens bratte sider og
store dyp er det ikke dannet noe utpreget delta ved
elvemunningen. En liten steinbanke utgjør den aerile delen
av deltaet. Den øvre delen av nedbørfeltet er ikke befart.
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Fig. 34. Rauas canyon.

3.10.3 Verdivurderin

Det er ikke observert spesielt interessante former og
prosesser i vassdraget. Canyonstrekningen mellom Reisjå-
vatnet og Tinnsjøen er godt utviklet. Ved utløpet til
Reisjåvatnet er det imidlertid en dam og det er sprengt
tunnel. Mindre fluviale og glasifluviale avsetninger er
avsatt stedvis langs den øvrige delen av elveløpet.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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Fig. 35. Rauas canyon ved utløpet i Tinnsjøen.

3.11 Vassdra nr 33 016. 32 Sk'ervavassdra et

Skjervassdraget ligger i Tinn, Rollag, Nore og Uvdal
kommune på grensen mellom Telemark og Buskerud fylke.
Vassdraget er drøye 30 km langt og strekker seg fra
Skirvsjøen ved Eidsfjellet i nord til Hovin og Tinnsjøen i
syd. Nedbørfeltet er 102.7 km2 stort og består i hovedtrekk
av hovedelva som får tilførsel av mange, men for det meste
små bekker (fig. 36). De tre betydeligste er Bankebekken,
bekken fra Longevatn og Spjeldsetåi. Det er få vatn i
nedlagsfeltet. Størst er Skirvsjøen helt i nord. Feltet er
uregulert, men det finnes en større eldre dam ved utløpet
av Longevatn i forbindelse med tømmerfløting og mindre
ubetydelige dammer ved Baute og Nilsebudammen.

3.11.1 Ber runn storformer 1 smasser

Hele nedbørfeltete tilhører det sydnorske grunnfjells-
område. "Bergarter kvartsitt som tilhører suprakrustal
-kompleks" dekker det meste av området, særlig i den
nordlige delen. Denne bergarten dekker for øvrig store
områder i Telemark og strekker seg her som et belte langs
Skirva videre nordover langs Numedal. Denne bergart er
svært hard og står ofte opp som rygger i terrenget særlig
typisk er dette i området vest for Skirva fra Longevatn og
nordover. For øvrig opptrer omvandlete vulkanske bergarter
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(metarhyolitt) i den nedre del av vassdraget. Denne berg-
arten opptrer for øvrig også i Skirveggen og i Rivsfjell. I
kvartsitten sees stedvis godt bevarte bølgeslagsmerker
(fig. 37).

Den midtre del av vassdraget følger den relativt brede og
flate, glasialt utformete Skirvedalen. På de nedre 10 km
går elva i en glasifluvialt sterkt nedskåret dalgang med
typisk V-form ned mot Tinnsjøen. Mot vest ligger det
forholdsvis markerte Rivsfjellet som en langstrakt rygg med
topper i overkant av 1 200 m oh. Mot øst er landskapet
roligere.

Helt ned i vassdraget dominerer snaufjell med paleiske for-
mer med den nesten 1 400 m høye Skirveggen som høyeste topp.

Isbevegelsesretningen for hovedstrømmen er sørøstlig over
hele området, som overalt bærer preg av å være glasialt
utformet. Ned mot Tinnsjøen mellom Tveito og utløpsområdet
ligger en forholdsvis betydelig glasifluvial avsetning
(Fig. 38). Mye av materialet i denne er antakelig spylt
fram fra den flere kilometer lange og betydelig nedskårete
dalgang oppover mot Spjelset bro. Baksidene i denne V-
formete dal har for øvrig relativt tykt dekke av morene.
Ovenfor denne brua og syd for Spjelset seter opptrer også
større glasifluviale avsetninger. Mellom Spjelset og
Nilsebu går elva gjennom flere trange gjel, delvis med
rasmark av blokker.

Mellom Nilsebu og Feten seter domineres dalbunnen av
elvesletter som ved Ragnhildstølen er relativt store.
Glasifluvialt materiale er dekket av yngre fluviale
avsetninger (fig. 39).

Nord for Feten setrene opptrer betydelige glasifluviale
avsetninger i dalbunnen omgitt av betydelige moreneavset-
ninger. Ovenfor øarstulen ligger en større vifte av glasi-
fluvialt materiale utspylt fra dalgangen nordover mot
Skirvsjøen. I den nedre del av denne opptrer særlig tykke
morenedekker som viser sterk ravinering (fig. 40).

Ellers ligger et større dødismorenelandskap i de slake
skråninger mot Storegrønut.

Eskere og eskerliknende rygger og hauger av glasifluvialt
materiale opptrer på begge sider av elva videre nordover.
Særlig tydelige og markerte er disse avsetningene like syd
for Skirvsjøen. Eskerliknende avsetninger er også påvist
nede i myrområdene ved Grodåsskardstulen (fig. 41).

3.11.2 Fluviale former o rosesser

Vassdragets langstrakte form er bestemt ut fra det
preglasiale landskap med etterfølgende glasial erosjon.
Hovedelva gjør enkelte steder små retningsforandringer
betinget av berggrunnstrukturer, men hovedretninger nord-
sør avvikes ikke.
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Fig. 37. Kvartsitt med bølgeslagsmerker ved sydenden av
Longevatn.

Fig. 38. Glasifluvial avsetning ved Bruflot, Hovin ved
Tinnsjø.
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Fig. 39. Elvesletta ved Ragnhildstølen etter oppdyrking til
beite. Rivsfjell i bakgrunnen.

Fig. 40. Ravinert bunnmorene i østskråningen av
Torjusnatten.
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Som elvesystem er vassdraget karakterisert ved at det
underveis bare fanger opp mange mindre bekker og ingen
større sidegrener. Totalt sett har vassdraget relativt
liten gradient med et fall på ca 30 m/km. Det er svært få
vatn i nedbørfeltet, men relativt mye myr og sumpig
barskogmark.

Hydrologien i feltet er ikke kjent, men det antas at vår-
og høstflommer kan være betydelige.

Under isavsmeltingsperioden var den fluviale aktivitet
stor. Det viser bl.a. den store elvesletta nord og syd for
Ragnhildstøl, samt de mange avsetninger syd for Skirvsjøen.

Den fluviale aktivitet i dag er stedvis av en viss
størrelse.

Det ravinerte moreneområdet nord for Myleset er fremdeles
aktivt og vil i nedbørperioden kunne være en betydelig
sedimentkilde (fig. 40).

Tegn til bunntransport er observert både i de øvre og
midtre deler av vassdraget. Sannsynligvis vil det under
flomforhold også være endel bunntransport i vassdraget syd
for Spjelset bru.

Skirva meandrerte tidligere gjennom elvesletta ved
Ragnhildstøl. Elveløpet her er nå senket, delvis rettet ut,
kanalisert og delvis forbygget fra brua ved Feten seter og
mer enn 1 km nedover, i forbindelse med nydyrking av
beitemark (fig. 42).

Således er en spesiell og høyst interessant del av elve-
strengen ødelagt. En prøveprofil som ble gravet i en
tidligere meandersving ved Ragnhildstøl (fig. 43) ned til 2
m dybde viser hyppige vekslinger mellom silt og organiske
lag opptil 20 cm tykkelse. Mellom 80 og 130 cm ble obser-
vert lagvis finsilt av et nærmest varig utseende. Nøyere
undersøkelser her vil kunne gi verdifulle opplysninger om
isavsmeltingsforløp og tidligere tiders materialtransport
(fig. 44).

Lenger syd på elvesletta sees hyppig erosjon langs elve-
kanten, særlig nær Skirvstulen (fig. 45). En fjellterskel
ved Damhytta styrer imidlertid erosjonsbasis mellom denne
og Skirvstaul. Ovenfor Skirvstaulen går elva i noen korte
stryk med relativt stabilt bunnsjikt.

Nedenfor den gamle Nilsebudammen er et av de få steder i
vassdraget hvor det er observert flomsediment av nyere
dato.

Syd for Nilsebu blir elvemateriale betydelig grovere og en
ryggliknende avsetning går her på tvers av løpet. Nedenfor
blir elveløpsprofilet trangere og veksler nå mellom små-
stryk og mindre fosseliknende partier. Sydover opptrer
relativt mye grov godt rundet stein i løpet.
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Fig. 41. Esker ved Stormyran mellom Skirvåsen og Rivsfjell
sett mot Grodåsskardseter.

Fig. 42. Forbygning og kanallsering syd for Ragnhildstøl.
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Fig. 43. Erosjon fra en ny grøft. Lokalitet for en prøve-
sjakt i den gamle elvesletten ved Ragnhildstølen,
ved gammel meandersving.

Fig. 44. Sjakt gravet i elvesletten ved gammel meandersving.
Det er økt innhold av organisk materiale under
45 cm dybde.
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Fig. 45. Elvekanterosjon i fluviale avsetninger (gammel
elveslette) nær Skirvstulen.

Nedenfor Spjelset bro er det mye fast fjell i elveløpet som
ligger parallelt med strøkretningen (fig. 46).

Skirva har ikke bygget ut noe delta i Tinnsjøen, som her er
svært dyp.

3.11.3 Verdivurderin

Vassdraget drenerer et delvis glasialt, delvis glasifluvi-
alt utformet område mellom Tinnsjøen og Numedal. Vassdraget
har trolig i perioder sedimenttransport av en viss størrel-
se, men den bidrar ikke lenger til oppbygging av den store
elvesletta ved Ragnhildstølen. Senking av elveløpet, samt
utretting og forbygning av en sterkt meandrerende strekning
her har delvis ødelagt denne fluvialgeomorfologisk meget
interessante lokaliteten. Elvesletta er imidlertid fremde-
les interessant da den antakelig inneholder viktig informa-
sjon om isavsmeltingsforløpet og tidlige tiders material-
transport.
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Fig. 46. Skirvas utløp i Tinnsjøen.

Nord i feltet, like syd for Skirvsjøen, opptrer en rekke
avsetninger i glasifluvialt materiale i form av eskere,
rygger og hauger, samt dødismoreneformer. Også nær utløpet
i Tinnsjøen finnes en større glasifluvial avsetning, sann-
synligvis av materiale utspylt fra den sterkt nedskårne
dalgangen ovenfor. Slike såkalte tilpasningscanyoner er
typisk for mange av sidevassdragene i regionen, men få har
en slik dybde og utstrekning som denne. Vassdraget er
uregulert, men endel andre inngrep har funnet sted.
Alvorligst er de nevnte inngrepene ved Ragnhildstølen, men
bygging av skogsbilveier nær elveløpene har gjort og gjør
fortsatt skade på selve vassdragsstrekningen. Vassdraget
har imidlertid fortsatt store uberørte og interessante
elvestrekninger.

Vassdraget gis meget høy verneverdi (****).
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3.12 Vassdra nr 34 016.k3az G.uvåi

Vassdraget ligger i Telemark fylke, i Tinn kommune.
Nedbørfeltet dekkes av kartbladet 1614 I Tinnsjå.
Nedbørfeltet er på 86.4 km2 (fig. 47).
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3.12.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen i nedbørfeltet er vesentlig dypbergarter og
gangbergarter av prekambrisk alder, amfibolitt, metagabbro,
gabbro.

Vassdraget ligger i et glasialt utformet område med bratt
relieff. Innsjøen Gjuvsjå ligger sentralt i nedbørfeltet.
Fra denne innsjøen stuper elva bratt ned i Tinnsjøen.

Løsmassene i nedbørfeltet utgjøres av et tynt morenedekke
over store deler av nedbørfeltet.

3.12.2 Fluviale former o rosesser

øvre del av vassdraget består i alt vesentlig av mindre
elver og bekker som drenerer relativt bratt ned fra de
omkringliggende åsene ned mot Gjuvsjå.

Elven fra Elgsmyrdalen har et mindre bratt lengdeprofil, og
drenerer gjennom et par mindre vatn og myrer ned mot
Gjuvsjå.

Elven fra Gjuvsjå ned mot Tinnsjøen går i stryk og
fossefall (fig. 48). Tinnsjøens dybde gjør at det ikke er
dannet noe delta ved utløpet.

3.12.3 Verdivurderin

Vassdraget inneholder ikke nevneverdige fluvialgeomorfo-
logiske interessante former. Landskapsmessig er vassdraget
særpreget, spesielt området mellom Gjuvsjå og Tinnsjøen.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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Fig. 48. Elva fra Gjuvsjå ned mot Tinnsjøen går i stryk og
fossefall.

3.13 Vassdra nr 35 016. 4b Di eråi

Digeråivassdraget ligger i Tinn, Notodden og Hjartdal
kommune. Nedbørfeltet dekkes av kartbladene 1614 I Tinnsjå
og 1614 IV Rjukan 711 M 1: 50 000 (fig. 49).

Vassdraget er spesielt, idet 2/3 av vannmassen i det 6.4
km2 store Sjåvatnet drenerer til Digeråi, mens resten går
til elva Kåla.

Nedbørfeltet er på 24 km2 eksklusiv Sjåvatnets nedbørfelt.
Dette er alene på 39 km2. Digeråi løper ut i Tinnsjøen nord
for Rudsgrendi. Vassdraget har tre større sideelver,
Tverråi, Risbuåi og Kråkenesåi.
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3.13.1 Ber runn storformer 1 smasser

Bergartene i området er av prekambrisk alder. Omdannete
lavaer (metarhyolitt og tuffer) dominerer det meste av
nedbørfeltet. Mindre områder med amfibolitt finnes i
høyfjellsområdet nordøst for Svarttjern - Djupetjern.
Vest-sørvest for Djupetjern opptrer litt kvartsitt (fig.
50)

Digeråi med sideelver har erosjonsbasis i den markerte
U-dalen i øst med Tinnsjøen - Tinnåi (fig. 51). Nord og
nordvest i feltet finner vi et kuppert høyfjellsterreng med
topper over 1 400 m. Høyest er Heddersfjell, 1 461 m oh.
Glasial erosjon har gitt mange utpregete botnformer.
Området rundt Sjåvatnet er viddepreget. Lavere ned opptrer
store områder med glissen barskog og betydelige myrområder.
Digeråi følger ikke noe markert dalføre før den kaster seg
ned fra "platået" mot Tinnsjøen gjennom en trang canyon-
liknende dal.

Isskuring i området viser at hovedstrømmen under siste
istid hadde retning mot sørøst. Forvitringsmateriale
opptrer enkelte steder bl.a. i Heddersfjell, og Fagerlir-
åen. Generelt sett er det sparsomt med både dette og bunn-
morene på høydene i de nordlige deler av feltet. I den sør-
østvendte skråningen av Djupetjørnut opptrer imidlertid
betydelige morenemasser og forvitringsmateriale. Områdene
rundt Sjåvatn er dekket av bunnmorene i varierende tykkel-
se. øst for vannet opptrer et blokkrikt materiale delvis
dekket av myr over store områder. På Storefjell er obser-
vert spor av "fluting" i bunnmorenen.

Vest for Sjåvatn i skråningene mot Sjåfjell finnes endel
kantet og grovt materiale.

Drumlinliknende morenerygger finnes bl.a. ved Sjåstulen.

Ca 80 m over Tinnsjøen ser en tidligere avsetninger fra
vassdraget. Dette kan være materiale spylt fram mot en
dalbre ved slutten av siste istid (P. Moen 1983). Begge de
nedlagte gårdene Dalen og Kåsi er anlagt på denne
avsetningen (fig. 52).

3.13.2 Fluviale former o rosesser

Sjåvatn har som nevnt avløp i to retninger. Strandsonen
består av relativt kantet stein av varierende størrelse.

Elva ut fra vannet har også forholdsvis kantet bunnmateri-
ale. Elveløpet nedover veksler mellom mindre stryk og
rolige partier, "loner". Et mindre anastomoserende parti
viser at elva her fører noe materiale i bunntransport. På
de nedre to km av løpet er fallet ca 500 m med flere fosser
og stryk. Elva har her skåret seg ned overveiende i fast
fjell og gitt et canyonliknende løp (fig. 53). Det er lite
materiale i løpet i denne nedre del av vassdraget, men det
som finnes er ofte meget grovt.
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Fig. 50. Berggrunnsgeologisk kart over Digeråis og Kålas
nedbørfelt.

Fig. 51. Utsikt fra høyde 666 m oh. mot Tinnsjøens U-dal
og de g1asialt utformete fjellene øst for sjøen.
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Fig. 52 Bart fjell og grov stein i elveløpet ved Kåsi nær
utløpet. Til venstre glasifluvialt materiale
utspylt under isavsmeltingen.

6leis/i/c7 vf. ct

a, s

finasIo mos&te,Ide.
t

Fig. 53. Kartutsnitt av Digeråis nederste 2.5 km.
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Elva har ikke resente avsetninger av betydning i Tinnsjøen.
Sideelva Tverråa som løper sammen med Digeråi i ca 800 m
høyde er en stilleflytende elv i et meget myrlendt botn-
formet dalføre uten materialtransport.

I Sjåvatnets nordende nær utløpet av Digeråi løper elva
Risbuåi inn. Den har sine kilder i Andordalen der den løper
gjennom flere mindre vatn. Elvematerialet er rundet og
stort sett grovkornet, men materialtransporten er svært
liten.

Et annet sidevassdrag er Kråkenesåi som har sine kilder i
feltets høyeste parti (Djupetjørn). Det er stedvis relativt
mye løsmasser i dalføret og elva har noe materialtransport
vesentlig som bunntransport. Et lite navnløst tjern n.f.
Svartetjern 1 043 m o.h. er nesten oppfylt av materiale.
Dette sidevassdraget har relativt lite fall. Videre nedover
går elva gjennom flere vatn og dette er nok årsaken til at
elva ikke har bygd ut noe delta i Sjåvatn.

Generelt sett er imidlertid materialtransporten i både
hovedelva og sideelvene (bekkene) svært liten og elveløpene
virker nå nær stabile.

3.13.3 Verdivurderin

Sjåvatnet som er et av de få vatn i Norge med to utløp har
en viss geofaglig interesse. Det er i tillegg uregulert og
uberørt av andre inngrep. Vassdraget for øvrig er også
praktisk talt uten inngrep. Bortsett fra dette er det ikke
påvist lokaliteter av spesielt interesse verken av fluvial-
geomorfologisk eller kvartærgeologisk karakter. Det er
heller ikke observert spesielt interessante berggrunns-
geologiske eller mineralogiske lokaliteter. Nærmere kart-
legging kan imidlertid være nødvendig for å kunne fastslå
dette med absolutt sikkerhet.

Da dette vassdraget har noe felles nedbørfelt med Kåla-
vassdraget må det vurderes sammen med dette.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).

3.14 Vassdra nr 36 016.f6z Kålavassdra et

Kålavassdraget ligger i Notodden, Tinn og Hjartdal kommune,
og dekkes av kartbladene 1614 I Tinnsjø, 1614 II Gransherad
og 1614 IV Rjukan, M711 M 1: 50 000. Vassdraget er spesi-
elt idet ca 1/3 av vannmassene i det ca 6.4 km2 store
Sjåvatnet drenerer til Kåla. Resten av vannet har avløp i
nordenden av vannet og følger elva Digeråi. Kålas nedbør-
felt er 48 km2 utenom Sjåvatnets nedbørfelt (fig. 54). Kåla
renner ut i Tinneelva 2 km syd for Tinnoset.
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Fig. 54. Kålavassdragets nedbørfelt.

3.14.1 Ber runn storformer 1 smasser

Bergartene i området er av prekambrisk alder. Omdannete
lavaer (metarhyolitt og tuffer) dekker de høyereliggende
områdene syd for Sjåvatn. Lenger ned i feltet opptrer en
kvartsittsone som ligger i kontakt med en intrusiv granitt.
Nede i dalgangen fra Tinnsjøen opptrer soner av både
kvartsitt og amfibolitt (fig. 50).

Områdene omkring Sjåvatn er viddepreget og er i virkelighe-
ten en fortsettelse av Hardangervidda der de høyereliggende
toppene er restfjell i et paleisk landskap. Det meste av
feltet ligger imidlertid under tregrensen, som i de øvre
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deler er småkuppert. Nedover følger elva et mer markert
dalføre, Kåldalen, dreier mot sørøst og er nærmest en
hengende dal til Tinnåas dalføre og formet som en U-dal.
Nærmere samløpet med Tinnåa får dalen en typisk V-form,
nedskåret i fjell og morene.

Hovedisstrømmen under siste istid hadde retning mot sørøst.
Generelt er det sparsomt med bunnmorene i de høyereliggende
og i de nordlige delene av feltet, men tykkelsen øker mot
sør og øst. Nede i Kåldalen opptrer større morenedannelser.
I samløpsområdet mellom Tverråa og Kåla opptrer særlig
store mektigheter. En noe spesiell avsetning opptrer sydøst
for det loneformede Grastjern og demmer dette. Mot elva
Tverråa består avsetningen av meget grovt materiale, for
det meste av kvartsitt, men også spredte granittblokker.
Mye av materialet er svært kantet og ikke fraktet særlig
langt. Dannelsen er usikker. Den kan muligens stamme fra
materiale erodert ut av Tverråas canyon og er i så fall
dannet ved elveerosjon under isavsmeltingen, men kan også
være en utvasket morene. (fig. 55).

Fig. 55. Blokkrik "morenerygg" ved Grastjern. Materialet
består mest av kvartsitt med enkelte granittblokker
og mye av det er relativt kantet. Materialet er
ikke fraktet særlig langt. Muligens stammer det fra
Tverråas canyon og er i såfall dannet ved elveerosjon
under isavsmeltingen.

I dette området opptrer også glasifluiviale avsetninger og
dødismorenelandskap. Nær utløpsområdet krysser elva ytter-
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kanten av den store glasifluviale dalfyllingen opp mot
Tinnsjøen.

3.14.2 Fluviale former o rosesser

Ut fra Sjåvatnet har Kåla lite fall, og er i dette området
sterkt påvirket av strukturen i undergrunnen. Elva har her
grovkornet og stabilt bunnmateriale. Ved utløp av
Tjørnstulvatn sees rester av en gammel reguleringsdam.
Elveløpet mellom dette vannet og Tjørnebotntjern består av
uvanlig grovt og kantet materiale (fig. 56).

Ved Tjørnebotn demmes elva av morenemasser på tvers av
dalen og flyter gjennom et loneformet parti.

Nedenfor dette partiet får elva igjen større fall, og
fanger opp sidebekken Tverråa som løper gjennom en canyon i
de nedre 2 km.

Fig. 56. Meget grovt og kantet materiale nedenfor
Tjørnstultjern.
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Bunnmaterialet i Kåla er fortsatt grovkornet, men nå ganske
godt rundet. Elva får nå gradvis mer fall og V - form mot
Tinnåas dalføre. Det veksler mellom lengre strekninger med
fast fjell og grovt, godt rundet steinmateriale. Noe
erosjon observert fra store hogstflater i de nordvendte
dalskråningene (fig. 57).

Ved Mosryggfossen går elveløpet over en fjellterskel og
nedenfor bøyer Kåla sørover, nå med kvartære løsmasser i
østre bredd og fast fjell i vestre. Det er i samløpsområdet
utviklet en elveslette 1-2 m over dagens nivå og det er
spor av flere fossile løp. Elva har skåret seg ned i
glasifluviale og fluviale avsetninger og noe erosjon er
påvist, men av beskjedent omfang.

Suspensjonstransporten gjennom vassdraget er generelt
liten. Elveløpene virker svært stabile (fig. 58), og det er
ikke påvist deltautbygging i Tjørnstultjern.

3.14.3 Verdivurderin

Vassdraget har noe felles nedbørfelt i Sjåvatnet med
Digeråivassdraget. Sjåvatnet har derfor en viss geofaglig
interesse med sine to utløp.

Nede i Kåldalen opptrer både fluviale og glasifuviale
interessante avsetninger. Det finnes også dødismorene og en
helt spesiell svært storsteinet "endemorene" på tvers av
dalen. Samløpsområdet med Tinnåa er tidligere påpekt som
interessant (Faugli 1978), men denne lokaliteten er neppe
fredningsverdig.

Vassdraget er uregulert, men det er betydelige andre
inngrep i området som skogsveibygging og betydelige
flatehogster. Fast boseting forekommer i den nedre del og
hytter bl.a. ved Tjørnstultjern.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).



67

Fig. 57. Hogstflater i Kålas V-formete dalgang ved Rui.
Flatene går helt ned til elveløpet.

Fig. 58. Kålas samløp med Tinneelva. Elveløpet virker
stabilt og det er ubetydelig kanterosjon.
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3.15 Vassdra nr 37 017.f2z Gautefallelva

Gautefallelva ligger i Telemark fylke i kommunene Drangedal
og Nissedal. Nedbørfeltet er 160.1 km2 stort og dekkes av
kartbladene 1613 III Nissedal og 1613 II Drangedal (fig.
59).
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Fig. 59. Gautefallelvas nedbørfelt.
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3.15.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av prekambriske bergarter, vesentlig
granitter og gneiser.

Storformene i nedbørfeltet er for en stor del betinget av
strukturer og svakhetssoner i berggrunnen. Landskapet er
påvirket av iserosjon, men høyereliggende områder har et
paleisk preg. De høyeste kollene ligger 500-600 m oh.

Løsmassedekket i nedbørfeltet er av varierende mektighet.
Perifert i nedbørfelteter morenedekkettynt, med en god
del bart fjell på de høyestliggende kollene. I dalen ved
hovedelveløpet er morenedekket tykkere og stedvis er det
glasifluviale og fluviale avsetninger. Spesielt nær utløpet
i Bjorvatnet er det en større glasifluvial terrasseavset-
ning, hvor det i dag blir tatt ut sand (fig. 60).

3.15.2 Fluviale former o rosesser

øvre del av hovedelva veksler mellom strekninger hvor
elveløpet meandrerer og strekninger med begrodde "øyer" og
banker i elveløpet. Nær Solvang er det ca 1 km lang
strekning med meandrerende løp og elveslette (fig. 61).

Syd for Brudgomfossen går elva i gjel ned mot Moen. Ved
Moen er elva påvirket av menneskelige inngrep (fig. 62).

Ved Bostrak har Gautefallelva bygget ut et delta i Bjor-
vatnet (fig. 63). Den aerile delen av deltaet består av en
ca 500 m bred deltaslette. En prøve tatt i kanten av en av
"kana1ene" på deltaet viser at det minerogene materialet på
deltasletta vesentlig er silt (ca 45%), ca 35% er sand og
6% er leire (fig. 64). I hovedløpet er materialet noe
grovere. Deltaet er temmelig gjengrodd, men viser likevel
tegn på en viss fluvial aktivitet. Deltaet er interessant
først og fremst som historisk grunnlag, da en borkjerne vil
kunne gi god informasjon om erosjons- og sedimentasjons-
prosessene over tid, men også for å undersøke dagens pro-
sesser.

3.15.3 Verdivurderin

I øvre del av vassdraget er det kun sporadisk fluviale
former i og langs elveløpet. Deltaet ved utløpet i
Bjorvatnet er imidlertid relativt stort og geofaglig
interessant. Vassdraget er imidlertid utsatt for en del
menneskelige inngrep, i form av veier, kanalisering,
bebyggelse etc.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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Fig. 60. Glasifluvial terrasse/sandtak nær Bostrak.

Fig. 61. Elveslette nær Solvang.
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Fig. 62. Gautefallelva ved Moen. Elveløpet er kanalisert.

Fig. 63. Gautefallelvas delea i Bjorvatnet.
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Fig. 64. Kornfordelingsdiagram til en sedimentprøve fra
deltasletten.

3.16 Vassdra nr 39 019.dcz Son edalsåi

Songedalsåi ligger i Telemark fylke i Fyresdal kommune.
Vassdraget har et nedbørfelt på 160.0 km2 som dekkes av
kartbladet 1513 IV Dalen (M711, M 1: 50 000) (fig. 65).

3.16.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av grunnfjell av prekambrisk alder,
metarkose, kvartsskifer, kvartsitt og konglomerat,
gjennomskåret av et bånd med grønnstein og amfibolitt.

Songedalselva er en sideelv til Daleåna. Landskapet er
hovedsakelig utformet ved iserosjon. Songedalsdalen munner
ut hengende i forhold til hoveddalen. Glasifluvial og
fluvial erosjon har laget tilpasningscanyoner og gitt dalen
en viss fluvial utforming spesielt på den nederste elve-
strekningen. Hovedelva er omgitt av åser og fjell som
ligger 800 - 1 000 m oh.

Løsmassedekket er stedvis ganske mektig i dalbunnen. Det er
i det alt vesentlige morenemateriale. Noen fluviale sedi-
menter forekommer som delta, vifter og en kort elveslette.
En lokalitet med frostforvitring ved elveløpet ble også
observert. Nær utløpet i Daleåna er elva kantet med glasi-
fluvialt materiale, vesentlig i form av eskere.
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3.16.2 Fluviale former o rosesser

Elvestrekningen oppstrøms Sundsvatnet er i alt vesentlig
uten store fluviale former. Der bunnen er småstein og grus
og der sidebekker munner ut i hovedelva, er det mindre
bankedannelser.

Oppstrøms Sundsvatnet er det en strekning med en flat
skogbevokst elveslette (fig. 66). En sedimentprøve fra
elvesletten viser at den i de øverste lagene vesentlig er
bygget opp av sand og silt, med et innslag av 7-8% leire
(fig. 67). Bunnmaterialet i elva er vesentlig småstein med
en og annen større kantet stein.

Deltaet i Sundsvatnet har en relativt bred og lang
deltaslette, anslagsvis 200 x 500 m (fig. 68). Nærmest
elveløpet ligger deltasletten knapt 0.5 m over elveløpet,
mens størstedelen av deltaet er skogbevokst og ligger 1.2 m
over dagens elveløp. Deltasletten har flere flomløp (fig.
69). En kornfordelingskurve viser at kornfordelingen av
materialet på deltasletten ikke skiller seg vesentlig fra
materialet på elvesletten som ligger rett oppstrøms.

Nedenfor Sundsvatnet går elva vesentlig i fosser og stryk.
Nær Ramnedalen går elva i canyon. Fig. 70 viser en sidebekk
til Songedalsåi som ligger mellom Tveit og Spokkeli. Det er
et tykt morenedekkei området.Dette gjenspeilesi elve-
løpene. Store moreneblokker blir liggende igjen i elve-
løpet, mens mindre stein og grus blir transportert videre
ved høye vannføringer. De kvartære avsetninger ved Songe-
dalselvas utløp i Dalsåna har betydning som materialkilde
for Daleåna og påbyggingen av denne elvas delta i
Fyresdalsvatnet.

3.16.3 Verdivurderin

Songedalsåi er en sideelv til Daleåna i Nidelvas vassdrag.
Nedbørfeltet har et moderat relieff og landskapsmessig er
nedbørfeltet representativt for området. Elva bygger ut et
delta i Sundsvatnet og oppstrøms dette er en kort elve-
slettestrekning. Prosessintensiteten (dvs, omfanget av
erosjon, transport og sedimentasjon av løsmasser) er i dag
av moderat størrelse. Undersøkelser av deltaet vil trolig
kunne si noe om prosessintensiteten i nedbørfeltet i
postglasial tid.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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Fig. 66. Elveslette oppserøms Sundsvatnet.
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Fig. 68. Deltasletta ved innløpet i Sundsvatnet.
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Fig. 70. Sidebekk til Songedalsåi mellom Tveit og Spokkeli.

3.17 Vassdra nr 40 016.beb2z Rusåi

Rusåi ligger i Vinje kommune i Telemark fylke. Nedbørfeltet
er 52 km2. Kartbladene 1514 III Vinje og 1414 II Sæsvatn
(M711, M 1: 50 000) dekker nedbørfeltet (fig. 71). Bare
området nær utløpet er befart.

3.17.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnen består av prekambriske grunnfjellsbergarter. I
nord er det vesentlig gneiser og granitter, i sør finnes
også grønnstein og amfibolitt.

Hovedlinjene i landskapet er glasialeroderte storformer.
Smørekleppdalen som Rusåi munner ut i er en U-dal. Fjell-
toppene i nedbørfeltet er avrundete og ligger på 1 200 - 1
400 m oh. Botnformer forekommer. øverste del av nedbør-
feltet er småkuppert, men har et mer paleisk preg. En rekke
større og mindre sjøer og vatn ligger i forsenkningene i
dette området.

I øverste del av nedbørfeltet er løsmassedekket tynt,
vesentlig bunnmorene. I dalen syd for Fossebrekk er
løsmassetykkelsen mektigere. Der elva flater ut er det
dannet vifter. Bekkeløpene ned mot dalen har skåret seg ned
i morenedekket (raviner).
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Fig. 71. Rusåis nedbørfelt.
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Nær Haugen har elva skåret seg igjennom glasifluviale
terrasser. Og det er dannet en vifte ned mot utløpet i
Smørekleppåi.

3.17.2 Fluviale former o rosesser

I store deler av vassdraget går elva i fosser og stryk
(fig. 72). øverste del av nedbørfeltet består av flere
store og små vatn med korte elvestrekninger imellom.

Der elva flater ut er det dannet vifter gjerne med forgrei-
ninger, f.eks. ved Finnebu og ved utløpet i Smørekleppåi
(fig. 73). Sedimenttransporten i vassdraget stammer hoved-
sakelig fra morenematerialet. Bekkeløp fører løsmateriale
med mot hovedelva. Materialtransporten er trolig av liten
til moderat størrelse med en god del bunntransport under
flomepisoder. Ved utløpet i Smørekleppåi er det dannet en
munningsbanke i steinmateriale.

Fig. 72. Rusåi i nærheten av Haugen.
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Fig. 73. Rusåi rett før utløpet i Smørekleppåi, sett mot
oppstrøms-siden av veien.

3.17.3 Verdivurderin

Vassdraget ligger på grensen mellom dalregionen og
høyfjellsregionen. Vassdraget har imidlertid mange av de
samme trekkene som mindre sidevassdrag i dalregionen. Det
er ikke observert spesielt verneverdige lokaliteter i
nedbørfeltet, men vassdraget er så og si uberørt av
menneskelige inngrep. Dette innebærer at det kan vurderes
som et mulig referansevassdrag.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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3.18 Vassdra nr 41 016.bebz Klevast lsåi

Klevastølsåi ligger i Vinje kommune i Telemark. Vassdraget
har et nedbørfelt på 54.8 km2. Nedbørfeltet dekkes av
kartbladene 1514 III Vinje og 1414 II Sæsvatn (M711, M 1:
50 000) (fig. 74).

3.18.1 Ber runn storformer 1 smasser

Berggrunnenbestår av grunnfjellav prekambriskalder,
vesentlig gneis og granitt.

Klevastølsåi er et sidevassdrag til Smørekleppåi. Begge
elvene går igjennom glasialeroderte U-daler, men sidedalen
munner ut hengende i forhold til hoveddalen. Ved fluvial og
glasifuvial erosjon har elva skåret seg ned i berggrunnen
enkelte strekninger. Fjelltoppene som ligger langs med
dalen har høyder på 1 100-1 200 m oh. (fig. 75). Rasmateri-
ale fyller dalskråningene ned mot elva. Noe glasifluvialt
materiale finnes, nedstrøms canyonstrekningene. Omkring
Tongavatnet og Vrongavatnet øverst i nedbørfeltet er det
også en god del glasifluvialt materiale i form av rygger og
hauger (Jansen, 1983).

3.18.2 Fluviale former o rosesser

Den øverste delen av nedbørfeltet, nedstrøms Vrongavatnet
er ikke befart. I området fra Vrongavatnet til Fitjevatnet
er dalen åpnere og slakere. På denne strekningen har det
trolig foregått en fluvial sedimentasjon med det glasi-
fluviale materialet omkring Vrongavatnet som materialkilde.
I Fitjevatnet er det også bygget ut et lite delta. Ned-
strøms dette er relieffet brattere og hovedelva har et
brattere lengdeprofil. I store deler av vassdraget går elva
i fosser og stryk. Dalen er imidlertid frodig og skogkledt.
Nær utløpet renner elva roligere i sydvestlig retning ned
mot Smørekleppsåi. Ved munningen er det dannet noen mindre
banker. Ned mot Smørekleppåi veksler elva noe mellom rolige
loner og noe mer stryk. Fig. 76 viser et roligere parti
vest for Smøreklepp.

3.18.3 Verdivurderin

Det vesentlige av Klevastølsåis nedbørfelt ligger innenfor
dalregionen, selv om vassdraget ligger på grensen mot
høyfjellsregionen. Korte elvestrekninger er preget av
fluvial sedimentasjon i form av elvesletter og vifter.
Løsmassetilgangen og materialtransporten er av moderat
størrelse. Glasifluviale avsetninger og rasmateriale utgjør
de vesentligste sedimentkildene. Vassdraget er temmelig
uberørt av menneskelige inngrep.

Vassdraget gis middels verneverdi (**).
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Fig. 75. Smørekleppdalen (K1evastø1såi).

Fig. 76. Klevastølsåi vest for Smøreklepp.
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KONKLUSJON

Atten vassdrag er vurdert m.h.p. geofag i denne Verneplan
IV - rapporten. Vassdragene er vurdert etter en firedelt
skala hvor fire stjerner indikerer størst verneverdi.

Skjervavassdraget er gitt fire stjerner, dvs, høyeste
verneverdi. Vassdraget er godt egnet som typevassdrag for
dalregionen i Buskerud og tildels i Telemark. Nedbørfeltet
omfatter bl.a. en godt utviklet elveslette og morene- og
glasifluviale avsetninger som er representative for området.
Inngrep i elveløp og nedbørfelt gjør vassdraget mindre
egnet som referansevassdrag.

Soknavassdraget er gitt tre stjerner. Nedbørfeltet er rikt
på former og prosesser; raviner, meanderstrekninger, delta
og glasifluviale terrasser. Vassdraget har en viss
typeverdi for regionen som omfatter lavlandsområdene på
østlandet, men har liten referanseverdi p.g.a. inngrep.

Femten vassdrag er gitt to stjerner i verdivurderingen, og
ett er gitt en stjerne. Dette innebærer ikke at vassdragene
er uten geofaglig interesse, men de mangler mangfold og det
er ikke observert spesielt verdifulle geomorfologiske
former. Flere av vassdragene kan sies å ha typeverdi.
Songedalsåi har fluviale og landskapsmessige former som er
typiske for dalregionen i sydvestlige deler av Telemark.
Klevastølsåi kan sies å være representativ for vestlige
deler av Telemark som grenser opp mot høyfjellsregionen. I
dalregionen i Buskerud er flere av de vurderte vassdragene
mulige typevassdrag. Lyngdalselva og Eidsåi representerer
landskapsmessig forskjellig, men svært typiske sidevassdrag
i denne delen av dalregionen. Vassdragene Rusåi og Digeråi
kan være interessante som referansevassdrag fordi disse er
lite berørt av tekniske inngrep.

Toogtyve vassdrag med nedbørfelt helt eller delvis i
Buskerud og Telemark, er varig vernet. En geofaglig
vurdering av vassdrag i Verneplan I, II og III, er foretatt
i et tidligere arbeide (Faugli et.al., 1986). Kun et fåtall
av disse er egnet som type- eller referansevassdrag i
geofaglig sammenheng. Følgende kan nevnes:

"Vassdrag i Hemsedal" består av små vassdrag som er
relativt uberørte av tekniske inngrep. Dette området er
vurdert å ha type- og referanseverdi for høyfjellsregionen
i den nordlige delen av Buskerud.

Lifjellområdet vil sammen med "Området mellom Seljordvatn
og Flåvatn" ivareta typeaspektet for midtre deler av
dalregionen i Telemark. Delfelt i andre vassdrag kan også
ha en viss typeverdi, men dalregionen i Buskerud er dårlig
dekket med type- og referansevassdrag. Vergjedal - Eggedal
har en viss typeverdi for en del av denne regionen.

Regionen som omfatter lavlandsområdene på østlandet,
mangler egnete typevassdrag i Buskerud og Telemark.
Seljordsvassdraget er påvirket av tidligere reguleringer og
vassdrag i Drammen Nordmark er regulert til vannforsyning.
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Leira på Romerike og Hurdalsvassdraget er typevassdrag for
denne regionen, mens nordlige og vestlige deler av denne
regionen er dårlig representert med type- og
referansevassdrag.
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