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FDRDRD

Rapporten er en av flere som omhandler virkninger av vassdrags-

reguleringer på naturvitenskapelige og landskapsmessige forhold.

Utredningene er gjort pa oppdrag fra Miljverndepartementet, i

regi av Økoforsk. Arbeidet startet opp i februar 1985.

Bakgrunnen for prosjektet er at bade forvaltningen og fagmiljpene

har flt et behov for å sammenfatte de kunnskapene vi i dag har om

virkninger av vassdragsreguleringer. En rekke vassdragsunder-

spkelser av ulik type og omfang er utfrt opp gjennom Arene, men

ingen har samlet og systematisert den kunnskap som derved er frem-

kommet. I dette prosjektet er det fremlagt status for vår basis-

kunnskap om ulike naturtyper, arter og Økosamfunn knyttet til

vassdrag, og hva vi vet om vassdragsreguleringers virkning på

disse.

Arbeidet har form av et forprosjekt, hvor hensikten også har vært

gi et grunnlag for prioritering av det videre forskningsarbeid

innen feltet virkninger av vassdragsreguleringer.

Forprosjektet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av:

Tor B. Gunnerd, Direktoratet for naturforvaltning

Ingvild Austad, Økoforsk

Jon Arne Eie, NVE, Vassdragsdirektoratet.

Eli Moen har vært prosjektleder og styringsgruppens sekretær.

Innholdet i rapporten står for forfatternes regning. Styrings-

gruppen stbtter hovedlinjene i rapporten, men tar forbehold om at

den ikke i  detalj går god for alle konklusjonene.

Forprosjektets geofaglige del er utredet av Vassdragsforsk. Her

har en gjennomfrt en rekke geofaglige utredninger i vassdrags-

saker det siste ti-år.

Rapporten er et oversiktsarbeid om geofaglige problemer innen

saksfeltet. I arbeidet har inngått en studietur til Numedals-



lagens nedbrfelt sammen med representant for tema landskap i pro-

sjektet.

På denne bakgrunn er den foreliggende rapport blitt utarbeidet som

teamarbeid, med undertegnede som ansvarlig for arbeidet. For-

fatterne har stått for arbeidet med foto, figurer og rapportfrem-

stillingen, mens Ragnhild Frilseth har renskrevet manus.

Oslo, mars 1986

Per Einar Faugli



ABSTRACT

Per Einar Faugli, ivind Bernhard Andersen, Sverre Husebye

and Odd Erling Sjulsen, Vassdragsforsk, P.O.Box 1037,

Blindern, 0315 OSLO 3,  NORWAY.

The present report considers the aspects the Geo-Sciences related

to watercourse regulation and the consequences this entails.

The work with regulation applications and conservation plans for

watercourses has provided the opportunity to gain considerable

data from the Geo-Sciences on the Norwegian landscape. However,

if this knowledge is to used effectively, there is a need for

systematically setting this national data in a regional and type

perspective. Unfortunately, we know too little about geological

and geomorphological resources and the scientific consequences de-

velopment can produce. Improved knowledge concerning the conse-

quences will lead to better ameliorating measures, a field which

is scientifically lagging behind. A more intensive effort direct-

ed towards the consequencies of active processes is recommended.

In the watercourse sector, solid geology, Quaternary geology, geo-

morphology, fluvial geomorphology and hydrology are the most

important in connection within the Geo-Sciences. A general over-

view of Norwegian geological conditions is available, but know-

ledge of the active processes' function and r@le in landscape eco-

logy is less well documented.

During the last ten years work has been carried out on the cata-

loging field data. Mapping of important localities and deposits

is essential. Within fluvial geomorphology quantitative data has

been utilized. In the field, advanced measuring equipment such as

automatic samplers has been used. Using models and equations, the

annual fluvial material transport's intensity and variation can be

calculated.

Regional grouping is an important tool in evaluating disturbance.

So far no suitable, single classification system for the earth and

landscape sciences has been developed.



Norwegian watercourses can be classified into a range of types

according to various criteria, such as land form, run-off,

material transport, channel development, development type and spe-

cial deposits. It is necessary to continue work on developing an

overview of Norway's watercourses.
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1. INNLEDNING

I denne rapport tas opp hvilke geofaglige forhold som kan bli be-

rørt ved en vassdragsregulering og hvilke konsekvenser dette med-

frer.

Ved vassdragsreguleringer blir deler av natursystemene brått og

kraftig frt over i helt nye tilstander. Vi vet for lite om sys-

temene til kunne forutsi de mer vidtrekkende og langsiktige

fdlgene av vassdragsregulering og av de andre effektene som flger

regulering. De aller fleste endringene er irreversible.

De fleste geosystemene endres langsomt etter menneskelig måle-

stokk. I områder med aktive prosesser kan endringene være lett

synlige.

Vann og vassdrag er sentrale elementer i alle norske landskap.

Enkelte vassdragstyper og geomorfologiske elementer knyttet til

vassdragene begynner nå å bli sjeldne.

Målsettingen i dette prosjektet er med dagens kunnskapsnivå såvidt

mulig A gi en vurdering av fdlgende punkter:

Oversikt over geomorfologiske elementer knyttet til vassdrag

som i dag anses å være "truete".

Oversikt over vassdragstyper og hvilke av disse som anses å

være "truete" .

Oversikt over konsekvenser av vannkraftutbygging på vass-

dragstyper og geomorfologiske elementer.

Oversikt over hva som trengs av ny kunnskap for gi mer

fullstendig svar på ovenstående.

En har foretatt en gjennomgang av de arbeidsrutiner som nyttes i

vassdragssaker, for å få frem hvilke elementer det hittil har

blitt lagt vekt på. Videre er konsekvenser av inngrep blitt

gjennomdrøftet. Det er så foretatt en oversikt over hva våre

verneplansvassdrag inneholder av geofaglig relevante elementer.
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Konsekvensene av foretatte inngrep for aktive geofaglige prosesser

er lite kjent. En har i denne rapporten forsøkt samlet og sett i

relasjon den viten og erfaring som foreligger fra siste års under-

spkelser knyttet til regulerte og uregulerte vassdrag.

Hva menes så med et vassdrag? En definisjon må knyttes til av-

renningen. Avrenningen fra jordoverflaten konsentreres i bekker,

elver og innsjper som til sammen utgjr vassdrag. Nedbrfeltet er

det areal som drenerer til vassdraget. Innen den avgrensede enhet

er vassdraget og de tilstøtende omgivelser knyttet sammen. Det er

å betrakte som et sammenhengende, dynamisk system. Derfor vil

alltid vassdraget og dets nedbørfelt være i fokus.

I forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknader er det blitt

utfrt en rekke befaringer/underskelser, spesielt fra midten av

70-årene. Også i forbindelse med Verneplan III for vassdrag er

det fremkommet betydelige opplysninger om de geofaglige forhold i

nedbørfeltene. Forskning om konsekvenser derimot er et lite på-

aktet felt. Stort sett har det her dreiet seg om tap av verdi-

fulle lokaliteter.
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2. GEOFAG

Med geofag menes de fag som behandler jordens indre og ytre former

og prosesser.

Geofag brukes som en samlebetegnelse for en gruppe nært beslektede

fag. Vanligvis tenker en innen vassdragssektoren i denne forbin-

delse p berggrunnsgeologi, kvartergeologi (lsmasser og kvartere

former), geomorfologi, fluvialgeomorfologi og hydrologi. Andre

geoemner, som f.eks. glasiologi og klimatologi kommer inn i sær-

skilte tilfeller.

Viktige elementer ved omtalen av de geofaglige forhold er (Gjess-

ing 1976, Faugli & Moen 1979):

- undergrunnens sammensetning og struktur

- lsmaterialdekkets dannelse og ytre former

- prosessystemene og spesielt det fluviale system

Innen geomorfologien er det blitt stadig mer viktig klarlegge de

ulike prosesser. Det er i første rekke tale om de prosessystemene

der det foregår mobilisering (forvitring, erosjon), transport og

akkumulasjon av lst steinmateriale. Påvirkning ved inngrep kan

forekomme innen skranings-, periglasiale, glasiale og fluviale

prosesser. Videre er overflateformene av interesse, både de i

fast fjell og de i løsmateriale. Hovedinnholdet kan sammenfattes

i ordene prosess og form.

Et større landsomfattende arbeid er i gang for å gi bl.a. en sam-

let oversikt over naturforholdene. Blant hovedtema for Nasjonal-

atlas over Norge inngAr landformer, berggrunn og lsmasser og

naturmilj, landskap og naturforvaltning (NG 1983).

2.1. GEOLOGI

Geologi kan grovt inndeles i to faggrupper; berggrunnsgeologi og

lpsmassegeologi.
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Både de løse massenes karakter, landformer, dyre- og plantelivet i

vann og på land avspeiler de berggrunnsgeologiske forholdene.

Berggrunnsgeologien er således ikke bare interessant i seg selv,

men er et av de sentrale basisfag.

Landets berggrunn er kjent i grove trekk (Tab. 1). Selvom det

stadig kommer til ny informasjon og nye oppfatninger om Norges

geologi anses berggrunnskartet over Norge i målestokk 1:1 mill.

(Sigmond et al. 1984) for gi en god oversikt. For en rekke om-

råder foreligger mer detaljerte kart ofte også med beskrivelse.

En rekke vitenskapelige arbeider gir også relevante opplysninger

om berggrunnen (jf Ryssdal 1983). I forbindelse med de fleste

planer om ny kraftutbygging blir det dessuten utf6rt ingenirgeo-

logiske underskelser som gir mye faglig informasjon. Bare i

enkelte tilfeller må berggrunnen kartlegges spesielt før en natur-

vitenskapelig vurdering kan gis.

Den kvartærgeologiske kartlegging har kommet kortere enn den berg-

grunnsgeologiske (Tab. 1). Denne kartleggingen er basert på inn-

deling av lsmassene etter dannelsesmAte og gir opplysninger om

utbredelse, fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskaper og

arealenes bruksegenskaper.

Tab. 1. Geologisk kartlegging pr. 1.1.1983. ( etter NOU 1983: 6).

Arealdekning i I. av landet

M3lestokk er runn Kvartær eolo i

1 : 1 mill. 100

1  : 2 5 0 o 60 19

1:100 000 9 2

1 : 50 000 1 2 6

Norges geologiske undersøkelser opparbeider for tida også et EDB-

basert sand- og grusregister (Hugdahl & Neeb 1985). Status idag

viser dekning på ca. 1/3 av Norges landareal. Målsettingen er at

registreringene for hele landet skal vere ferdige i lopet av 1990

(Fig. 1). Registeret gir flgende opplysninger om de enkelte

forekomstene: beliggenhet, volum, kvalitet, arealbruk, konflikter
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ved masseuttak, driftsforhold og snittbeskrivelse i eksisterende

masseuttak.

l 85-

1985-86

' 19 8
;9o

•  j,/

.••  J-
'1989
. =9

198
-86

-198
>i'f-87
195

't
'v

Fig. 1. Oversikt over grusregisterets fremdrift ( fra Hugd a hl &

Neeb 1985).

En rekke vitenskapelige publikasjoner gir også informasjon om

lokale forhold og kan fremskaffe nyttig informasjon i enkelte

saker (jf Ryssdal 1983). Ettersom . smassene i større grad blir

berørt av en utbygging enn hva er tilfelle med berggrunnen (jf

kap. 6) må oftest en mer detaljert kartlegging og beskrivelse

legges til grunn for vurderingen av et prosjekt. Det er dessuten

forbundet store ressursmessige og Økonomiske interesser til fore-

komstene, slik at det er ulike hensyn åta.

2.2. GEOMORFOLOGI

For å forstå hvordan landformene er dannet må en kjenne egen-
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skapene til berggrunnen eller løsmaterialet som de er dannet i og

de prosesser som har virket (Fig. 2).

jord klima vann

l
LAND FORMER

l
vegetasjon geol. forhold mennesket

Fig. 2. Geomorfologiens viktigste avhengige variable.

For former i fast berg er berggrunnens struktur viktig, dvs.

vekslingen mellom bergarter av forskjellig motstandsdyktighet.

Noen kan være massive, andre lagdelte eller skifrige og gjennom-

satt av sprekker. Dessuten må en kjenne de prosesser som er med å

forvitre berget og fre vekk det l6snede materialet. For former i

lpsmateriale kan en skille mellom erosions- og akkumulasjonsfor-

mer.

Norges store landformer består av både gamle eller arvede former

fra fr istidene i kvarter (kap. 2.2.1.) og av yngre former dannet

under istidene (kap. 2.2.2). Dagens prosesser omformer disse

landformene og er dessuten viktige for forståelsen av de tidligere

anlagte formene (kap. 2.2.3.-2.2.6.). En mener f.eks. å kunne på-

vise erosjonsformer dannet helt tilbake i prekambrisk tid.

Det finnes en rekke faglige og mer populærvitenskapelige be-

skrivelser av Norges store landformer (Gjessing 1977, 1978, Klems-

dal 1984). Under utarbeidelse er også et geomorfologisk kart som

skal dekke hele landet (Klemsdal & Sjulsen in prep.). Her får en

en generell oversikt over landets storformer. Bare for spesielle

områder er det fremstilt mer detaljerte geomorfologiske kart.

2.2.1. Prekvartære former

De eldste landformene i landet, de paleiske, består av større og
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mindre rundaktige fjellhyder og Aser, og vide senkninger eller

vide dalformer med forholdsvis slake sider. Disse landformene ble

trolig utviklet i første og midtre del av tertiær da klimaet var

varmt og vekselfuktig, av flatedannende forvitrings- og erosjons-

prosesser. Tilsammen danner disse landformene den paleiske over-

flate (Gjessing 1967).

Landhevningen i siste del av tertiær sammen med overgangen til et

fuktigere og kjligere klima, endret denudasjonsprosessenes karak-

ter. Erosjonen ble akselerert langs daler og svakhetssoner i

undergrunnen, med vertikal nedskjæring. Selv om den endelige ut-

formingen av de store fjord- og dalsystemene er yngre av alder må

de ha vert anlagt fr istidene i kvarter.

2.2.2. Kvartere former

Breene i kvartær videreutviklet dalene som var dannet fr is-

tidene. De gjorde dem dypere og gravde ut fjorder og innsjer, og

utviklet trauformer med overfordypninger og terskler i lengderet-

ningen, samt et U-formet tverrprofil. I fjell- og dalsider førte

breerosjonen til tind- og botnformer (alpine former).

På bergoverflaten ble det dannet rundsva, plastiske skuringsformer

(p-former) og småmerker (skuringsstriper og bruddmerker). Jette-

gryter er dannet av vann med stort materialinnhold som ble presset

frem under isen. I fast fjell ble det også utmodellert gjennom-

bruddspass, gjel (canyon) og spylerenner.

Isen fjernet det meste av det løsmaterialet som eksisterte ved

slutten av tertiær, men også nytt løsmateriale ble dannet. Dette

ble transportert og avsatt enten av isen eller av smeltevanns-

elver. Bunnmorenen er bare i enkelte områder spesielt utformet i

hauger eller rygger (drumliner, "fluted" morene). Endemorenen

derimot kan lokalt utgjre markerte former i terrenget. Sammen

med breelvavsetningene viser de isfrontens beliggenhet til ulik

tid og har således stor betydning for forståelsen av avsmeltings-

forlpet. Andre viktige formtyper dannet av morenematerialet er

side-, midt-, stt- og lesidemorene.
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Spesielt markerte er morenene fra Yngre Dryas- (11000 - 10000 år

siden) fremsttet (Raet) (Andersen, B.G. 1979). Innerst i

fjordene ble elvemateriale avsatt i deltaer. Ettersom landom-

rådene steg i forhold til havnivået er disse avsetningene gjennom-

skåret og står nå frem som terrasser. Under den sterke avsmelt-

ingen ble store mengder løsmateriale tatt med av smeltevannselvene

også i innlandet og akkumulert i egne avsetninger av sortert og

lagdelt materiale av stor mektighet og mange steder med stor ut-

bredelse. Formene kan fremstå som terrasser, rygger (eskere),

sandurer eller ddisformer.

I en sein periode av avsmeltingen ble det dannet store bredemte

sjper mellom dagens vannskille og datidens isskille. Strst ut-

bredelse hadde disse over nordlige del av Østlandet og spor etter

disse sees som strandlinjer i dalsidene (seter) og lokalt også som

strandvoller.

De generelle trekk i den kvartære utviklingen og spesielt avsmelt-

ingsfasen har en idag kjennskap til (Andersen, B.G. 1979, Mangerud

1983, Sollid & Reite 1983). I enkelte områder er det dessuten

foretatt nyere kartlegging av former og utbredelse (jf Ryssdal

1983).

2.2.3. Fluvial eomorfolo i

For tolkning og bestemmelse av de ulike fluviale landformer er

forstelsen av de fluviale prosessers arbeid innen nedbrfeltet av

vesentlig betydning. Sammenhengen mellom og forutsetningene for

erosjon, transport og sedimentasjon i vassdragene er fundamentale

innen fluvialgeomorfologien (Fig. 3). De hydrologiske forhold er

vesentlige for denne sammenhengen (jf kap. 2.3.).

Utviklingen av fluviale landformer er nært knyttet til transport-

intensiteten i vassdraget. Resent erosjon og sedimentproduksjon i

våre vassdrag finner hovedsakelig sted i form av subglasial ero-

sjon, fluvial erosjon i kvartære avsetninger og erosjon i leirom-

råder. Berggrunn og storformer er bestemmende for formen på og

gradienter innen dreneringssystemet og danner derved bibetingelser

for prosessenes aktivitetsnivå.



- 9 -

Tidligere avsatte
løsmasser i eller
i tilknytning til
dreneringssystemet

Masse-
bevegelse

Dannelse av nytt
materiale
(forvitring)

IErosjon r Transport

Sedimenteksport
fra nedborfeltet

Sedimentasjon

Fig. 3. En fluvialgeomorfologisk betraktningmodell (forenklet

etter Morisawa & Vemurie 1975).

I strømmende vann transporteres både oppløste, organiske og faste

stoffer. Av særlig betydning for dannelse av formene er tran-

sporten av de tunge (minereogene) partiklene. Dette materialet

inndeles etter transportprosesser (bunntransportert- eller suspen-

sjonsmateriale). Der strømhastigheten blir for lav for transport,

avsettes partiklene og danner akkumulasjonsformer. Disse kan

enten være av permanent eller temporær karakter. Et eksempel på

temporære former er mobile banker i elvene.

Av fluviale erosjonsformer bør nevnes canyonstrekninger, ulike

slipeformer, raviner i løsmasser og V-formede nedskjæringer. De

viktigste akkumulasjonsformene er elvesletter, deltavifter og

banker i elvelppene.

Bekker og elver danner ulike lopsmnstre som en flge av flere av-

hengige variable; bredde, dybde, hastighet, gradient, sediment-

transport, partikkelsammensetning, hydraulisk ruhet og vannføring

(Leopold et al. 1964).

Det finnes ingen fluvialgeomorfologisk regionalisering eller kart-

legging av Norge. I Sverige er det gjort forsøk på en klassifi-

sering bl.a. ut fra sedimenttransport (Brandt 1982). Fluvialgeo-

morfologiske analyser i utbyggingssammenheng (jf NOU 1983:42) må

derfor bygge på kvantitative målinger og kvalitative vurderinger

av elementene som inngår i nedbørfeltet. Oversikt over transport-

forhold i enkelte norske vassdrag bygd på hovedfagsarbeider ved
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Univ. i Oslo er gitt av Nordseth (1974). NVE-Hydrologisk avdeling

utgir årlige rapporter om materialtransport i enkelte norske bre-

vassdrag.

2.2.4. Glasial eomorfolo i

Faget omhandler prosesser og former dannet i områder hvor vi idag

har isbreer. De stbrste omrdene er Folgefonna, Hardangerjkulen,

Jotunheimen, Breheimen, Ålfoten, Saltfjell-Svartisen og Lyngen.

Breene er en viktig formdannende agens med stor materialeksport i

form av grus, stein (morenemateriale) og med breelvene (jf kap.

2.2.3.). På bakgrunn av landets beliggenhet og klimatiske forhold

har vi et internasjonalt ansvar for ivareta disse interessene

ved å bevare dagens naturlige prosesser og former intakt.

Årvisst foretas målinger av enkelte av våre breer (jf oversikter

fra Norsk Polarinstitutt og NVE-Hydrologisk avdeling). På slutten

av 1960-tallet ble det foretatt en registrering av våre breers ut-

bredelse og publisert som eget breatlas (Østrem & Ziegler 1969,

Østrem et al. 1973) .

. 2.5. a st eomorf 1 i

Karstformer dannes i omrder med opplslige kalkbergarter.

Norges overflate best&r av 1,1% kalkstein (Statistisk SentralbyrA

1978). I forbindelse med den kaledonske fjellkjedefoldingen ble

det dannet kalkrike lag i skyvedekkene. Selv om de er tynne kan

de flges over lange strekninger. Dette gjelder spesielt i Nord-

land hvor hyppigheten av former er stor i Saltfjell-Svartisen-

området (Fig. 4). I 1977 ble det igangsatt et forskningsprosjekt

på karst i Norge og resultater fra dette ble presentert på et sym-

posium i 1983 (Lauritzen 1983, 1984).

Grotter er de mest vanlige og best underskte av disse formene.

Et karstlandskap er forøvrig karakterisert med lukkede forsenkn-

inger (doliner, paljer), blinde daler og av en naken bergoverflate

som er sterkt oppspist (karren) (Lauritzen 1981a). Dreneringen

foregår i overveiende grad under jorden.



- 11 -

CJ

C.
I

\
\
I

I
I

;'yf
w%

'1
01 STRI BUTION

OF
KARST CAVES

IN
NORWAY

c: ••• tt .. .,

$.£.Lauritzen 00

...... ,,,  ... ..,,oo 11.Z
l2J ,_,

tJa 1-IO

li3  ,, .zo
• 11->0

1g0 e

C

Fig. 4. Utbredelsen av karstgrotter i Norge (Lauritzen 1981b).
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2.2.6. SkrAnin s e morfol i

I skråningsgeomorfologien skiller en mellom bratte bergskråninger

og ur (eksfoliasjon, steinsprang, talus, rasvifter etc.) og løs-

materialskråninger (solifluksjon, jordskred, leirfall, raviner

etc.). Lst materiale beveger seg nedover en skråning enten  i

form av massebevegelse (langsom bevegelse) eller i form av ras

(hurtig bevegelse). Ras kan også danne pseudomorener, naturlige

skredvoller, rassår og plunge pool.

Materialet som beveger seg nedover en skråning vil før eller

senere nå bekker eller elver. Her vil det dannes kanter i ras-

materialet ved at vannet eroderer det tilførte materialet og tran-

sporterer det videre.

Frosten virker til sortere løsmaterialet etter kornstørrelse

slik at det dannes strukturer eller mønstre i bakken og småformer

på overflaten, periglasiale former. Sammen med faktorer som

tyngdekraft, vann og partikkelstørrelse er frosten med på å danne

frostjordsformer i skråninger. Slike former er utviklet flere

steder i hoyfjellet og i Nord-Norge.

2.3. GEOFYSISKE FAG

Flere av de geofysiske fagområdene har stor betydning ved geofag-

lige analyser i forbindelse med inngrep i natursystemene. Spe-

sielt sentrale er meteorologi og hydrologi.

Meteorologisk institutt utgir oversikter som inneholder ulike kli-

matiske data fra sitt landsomfattende nettverk av observasjons-

steder. Av spesiell interesse er lokalklimatiske forhold.

Hydrologi omfatter kunnskaper om vannets kretslp. Vannbalansen

over et lengre tidsrom er avhengig av størrelse og variasjon i

nedbr, evapotranspirasjon og avlp. I et kortere tidsperspektiv

som måneder og år, kommer de ulike former for vannets magasiner-

ingsevne inn som bestemmende faktorer. Vann magasineres naturlig

i elver, sjper, sn og is, og dessuten i lsmasser og fast berg

som markvann og grunnvann i den umettede sonen. Nedbørfeltets
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form, relieff, dreneringsnett og magasineringsevne bestemmer den

naturlige reguleringsevnen. Denne sammen med nedbrintensiteten

er avgjørende for flomforholdene i vassdraget. Spesielt feltets

reguleringsevne bestemmer lavvannfringene under tørre perioder.

NVE har ansvaret for en rekke vannmerker i våre vassdrag og utgir

arlig oversikter over vannfringsforholdene.

Geohydrologi (laren om grunnvann) inngår også i det hydrologiske

fagfelt. Ved alle inngrep der de naturlige avlopsvariasjoner i

elver og vann blir endret, vil grunnvannsforholdene bli endret.

Prosessene i forbindelse med grunnvannstrømmer i løsmasser spiller

en stor rolle innen fluvial- og skråningsgeomorfologien. Dette

har spesiell betydning for vegetasjon, lavvannfringer, vannkjemi,

skråningsstabilitet og vannforsyning.

Tetthetsforskjeller i vannmassene i innsjer og fjorder medfrer

spesielle strømforhold. Dette er av betydning for forståelsen av

strbmfeltet i flere norske innsjer. Det er serlig dannelse av

deltaer som influeres av denne effekten.
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3. GEOFAG -  LANDSKAP

3.1. INNLEDNING

Vi har en langstrakt og variert landoverflate hvor landskapsbildet

varierer sterkt fra sør til nord og fra øst til vest. Hoved-

mønstret i dette landskapet har naturen bestemt, mens menneskene

har formet detaljene.

Et landskap er et avgrenset område med naturformer og livsformer

(Rommetveit 1979). Det består av en rekke bio- og geokomponenter

som tilsammen utgjr en integrert enhet i et nart knyttet avhen-

gighetsforhold tilpasset et bestemt omr&de, et landskapskologisk

system. I tillegg kommer mennesket inn med varierende grad av

kulturelementer (Fig. 5). Et annet viktig element i en beskrive-

lse av landskap er de subjektive sanseinntrykkene (lukt, lyd og

synsinntrykk). Landskapsbildet er det synsinntrykket en får av et

landskap med alle komponentene samlet (jf Berg et al. in prep.).

Det har vært foretatt en rekke landskapsanalyser og klassifiser-

inger. Noen har nærmet seg problemet ved & klassifisere og be-

skrive opplevelsesverdier (Feste & Oterholm 1973, Bruun 1983).

Andre har tatt utgangspunkt i topografi, jordsmonn, vegetasjon og

de komplekse studier av funksjonell og strukturell art mellom det

biotiske og omgivelsene i et gitt landskapsområde (Troll 1939,

Mabbutt & Stewart 1963, Borg 1975, Rowe 1978, Mitchell 1979, Haase

& Richter 1983). En tilnærmelse som beskrevet i kap. 3.2. har

bare vært gjort av Iversen (1981) tidligere.

LANDSKAP

;
GEO-KOMPO- BIO KOMP- KULTUR KOMP-

NENTER NENT ER NENTER

I
SUBJEKTIVE

KOMPONENTER

LANDFORM

(VANNSYSTEM)

Fig. 5. Et landskapsøkologisk system.
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Med pkende grad av inngrep i naturlandskapet er det viktig & f

ivaretatt typiske og spesielle landskap.

Viktige landskapskomponenter mangler her for å kunne gi en total

landskapsbeskrivelse som bl.a. vegetasjon- og kulturkomponentene,

men disse vil bli ivaretatt av en annen faggruppe i prosjektet

(Berg et al. in prep.).

3.2. NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE AV ET LANDSKAP

Betrakter vi landskapet omkring oss trer landformene klart frem.

Sammen med vegetasjonen og de spor menneskene har satt, er land-

formene viktige deler av et landskap. Når noen bruker begrep som

skjærgård, strandflate, fjord, fjell, vidde, dal, ås eller

lignende kan vi forestille oss hvordan disse landformene ser ut.

Ofte blir betegnelsen på en landskapstype knyttet til disse karak-

teristiske landformene i et område. I denne formen benyttes så-

ledes geomorfologiske benevnelser på landskapstyper. Detaljer-

ingsgraden pa en beskrivelse er avhengig av storrelsen pa det

feltet som skal vurderes samt det formål eller den brukergruppen

beskrivelsen er tenkt.

Det finnes landformer av meget forskjellige størrelser. Disse

opptrer sammen i en mosaikk som bestemmer landskapets karakter.

De mindre formene blir kalt terrengformer. I noen tilfeller er

det tilstrekkelig å beskrive storformene, men oftest må også

variasjonen i terrengformene tas med. Vekslingen mellom formene

og linjefringen i landskapet kan gi grunnlag for en klassifiser-

ing og beskrivelse uavhengig av stbrrelsen pa formene. Videre kan

det benyttes betegnelser på formene og formelementene (Fig. 6).
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LANDS KAP

I

•••STORFORMER 'INJEFRING
ROMVIRKN ING

GEOMFORFOL.
TERRENGFORMER BETEGNELSER

BESKRIVELSE
FORMER OG PROSESSER

Fig. 6. En hierarkisk inndeling av et landskap i formelementer.

3.2.1. Storformer

Formveksling

Med utgangspunkt i de store konvekse og konkave formene i land-

skapsrommet og vekslingen mellom disse, er landformene inndelt og

klassifisert innenfor et avgrenset område. Det er satt en grense

i overgangen mellom en konveks og en konkav form, vendepunkt. Et

landskap kan dermed inndeles i mindre enheter. Flgende inndeling

er brukt til a inndele et underskelsesomr&de (Fig. 7):

1. Hyde

2. Senkning

3. Dalsenkning

4. Slette

(  H.  )

( s. )
(D.)

(SL. )

H
H

I H s H D

Sl
A

B

Fig. 7 A. Et ideallandskap med et landskapsmorfologisk profil med
vendepunkter mellom de konkave og konvekse storformene.

B. Et eksempel på landskapsmorfologisk profil av stor
formene (Andersen, 0.B. 1984).
>< - vendepunkt.
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Hyde, er den store konvekse storformen i landskapsrommet som

bryter med de lavereliggende partiene og danner større eller

mindre landformmassiver. Hydene kan bl.a. inndeles i koller og

hdydedrag. Kollene er tilnermet sirkulare og nesten halvkule-

formede, mens hydedrag varierer mer i form og danner avlange,

ofte ujevne, langstrakte rygger.

Senkning er en storform som varierer fra jevne horisontale til

skrånende, svakt konkave og konvekse partier, og danner fra små

til store platålignende flater i landskapsrommet.

Dalsenkning er en markert storform. Profilen har en formtype

mellom en U- og V-form med vekslende slake og bratte sider. Over-

gangen mellom hyde og dalsenkning er sterkt markert i landskaps-

rommet og danner bratte bergknauser og loddrette fjellvegger.

Slette er en markert storform med relativt horisontal flate. Den

fblger som regel strre dalbunner i forbindelse med vassdrag

(dannet fluvialt), og står ofte frem i landskapsrommet med sin

markerte horisontale flate.

Linjefiring

De horisontale linjene, linjeføringen, i et landskap er ofte frem-

tredende og sier noe om landformene (topografien). Noen land-

former er dominert av jevne, lange linjer med få til ingen ned-

skjæringer (f.eks. åser, rygger, sletter). Andre har enkelte

skarpe nedskjeringer som frer til en mer sammensatt linjefring

(Fig. 8). Landformer med en rekke markerte nedskjæringer har en

brutt linjeføring. Landskapet vil da ha stor variasjon i stor-

former med hØydepartier, senkninger og dalsenkninger, det er opp-

brutt og lite oversiktelig.

Romvirkning

Romvirkning er noe som dannes i et landskap med store vekslinger i

storformer. Linjefringen er med pa & avgrense landskapsrommet.

En kan skille mellom lukkede og åpne landskapsrom, f.eks. trange

og lukkede daler med dalklyper i motsetning til åpne sletter og

vidder (Fig. 9).
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Fig. 8. A. Landskap med jevn linjeføring

B . brutt

Fig. 9. Romvirkning i lukket og åpent landskapsrom.
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3.2.2. Ter en former

Ved en nøyere gjennomgang og beskrivelse av mindre områder, er det

de mindre formene, terrengformene, som må gis vekt. Det er ofte

disse som er med p A gi landskapet variasjon. Hvor godt disse

formene synes er imidlertid avhengig av vegetasjonen. Mange

terrengformer kan helt eller delvis bli skjult der vegetasjonen er

hØy og tett. For å beskrive terrengformer finnes gjerne et sett

av fagbetegnelser fra geomorfologien som kan benyttes i tillegg

til en rent beskrivende fremstilling. Slike former finnes både i

fast berg (sprekker og senkninger, koller og knauser, rundsva,

jettegryter etc.) og i løsmasser (drumliner, eskere, vifter, terr-

asser, ddisgroper etc.). De kan være fossile eller resente, in-

aktive eller aktive. Langs og i elveløpene finnes en rekke fluvi-

alt dannede former (jf kap. 2.2.3.) som behandles særskilt sammen

med omtalen av vannsystemet (kap. 3.2.3.).

3.2.3. Vanns stemet

Med vannsystemet i en landskapsbeskrivelse menes mer enn bare de

fluviale formene som er omtalt i kap. 2.2.3. For å gjøre frem-

stillingen enklere er det naturlig å inndele en slik beskrivelse

i: nedbrfelt, elvelp og vann.

Nedbdrfelt

Data om nedbørfeltet som størrelsen, dreneringstettheten, symmetri

etc. har landskapsbeskrivende betydning.

Feltets ytre form dvs. om det er langstrakt, ovalt eller rundt,

avspeiler gjerne noe om landformene, terrenget, geologien og der-

med ogs4 om landskapet. Det samme gjpr nedbrfeltets symmetri

rundt et hovedløp samt dreneringsnettets type (dendrittisk, trel-

lis, rektangulært, radialt osv.). Dreneringstettheten som er de-

finert som lengden av alle lopene i nedbrfeltet dividert p&

arealet, er ofte brukt som et mål på hvor oppdelt og oppskåret

terrenget er.

Elvelp

Hovedfaktorene som bestemmer elveløpets utforming og hvordan land-

skapet rundt løpene oppfattes, er gradienten, materialet det er

utformet i og vannfringen.
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Gradienten sammen med vannføringen gjenspeiler om elva går i foss,

stryk eller er stilleflytende. I flate områder med løsmateriale

kan elvelpet, avhengig av materialsammensetting og vannfring g&

i store buer (meandere), være oppdelt i en rekke småløp (anasto-

mose) eller gA i rett lp.

Det finnes dessuten en rekke terrengformer i og langs lpene.

Disse er oftest fluvialt dannet, men kan også være arvede former

påvirket i større eller mindre grad av de fluviale prosessene.

Ved utlop  i  sjer og vann bygger elvene gjerne opp et delta som

varierer sterkt i størrelse ettersom hvor mye materiale som tran-

sporteres ut. Langs svakhetssoner i berggrunnen kan elva lett

skjære seg ned og gå i trange gjel (canyon).

Vann

Antall vann i et nedbrfelt har stor innvirkning på landskaps-

formen. Et landskap med store formvekslinger og flere brutte

linjeføringer både på storform- og terrengform-nivå vil gi innslag

av en buktende uoversiktlig strandlinje med store variasjoner i

motsetning til rolige storformer og terrengformer som ofte gir en

oversiktlig og mer sirkulær strandlinje. Romvirkningen vil også

variere fra vann med buktende uoversiktlige strandlinjer til vann

med mer sirkulær oversiktlig strandlinje.

Innslaget og antallet av øyer, holmer og skjær vil kunne bryte den

horisontale flate på vannene og gi mer formveksling for vannene.

3.3. NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE AV LANDSKAPET I KILAIS NEDBOOR-

FELT  -  ET EKSEMPEL

Kilåi ligger mellom Fyresvatn og Nisser i Telemark fylke og

drenerer til Nidelva (Arendalsvassdraget). I en rapport om geo-

faglig forhold gis en naturgeografisk beskrivelse av landskapet

som er det første forsøk på en anvendelse av den teori som er

gjengitt over (Sjulsen & Andersen 1985).

Storformer

Kil&is nedbrfelt ligger p et plat mellom Fyresvatnet og
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Nisser. Innen dette platåterrenget er det relativt små hØydefor-

skjeller (Fig. 10). Bare i sr ned mot Kleivtjnn ved Kilan, har

elva skåret seg markert ned og dannet Haukedalen.

Hovedløpet i vassdraget ligger imidlertid i en vid dalbunn eller

forsenkning innen platåterrenget (Fig. 11). Fra dalbunnen skråner

landoverflata vekselvis slakt og bratt opp mot åsene og fjell-

ryggene rundt som danner grense for nedbørfeltet. Landskapsrommet

rundt Holmevatn og Midvatn som opptar det meste av dalbunnen,

synes således å være lukket i vest, nord og øst mens det er åpent

i  sør mot Haukedalen. Bare to daler skjærer seg gjennom ås/fjell-

ryggene mot øst, og mot vest er det bare en senkning sør for

Fiskebufjellet.

Ved en analyse av de store landformene og etter grenselinjer

mellom de konkave og konvekse bueformer, kan vassdraget inndeles i

fire delfelt (Fig. 12):

et vidt hoveddalfore som elva flger fra Holmevatnet i nord
til Saurvatnet i sør,
fjellryggene og toppene som danner nedbørfeltets grense,
senkninger og dalfører som skjærer gjennom fjellryggene, en
dypt nedsk&ret dal, Haukedalen, fra Saurvatnet til utlop i
Kleivtjnn ved Kilan.
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Fig. 10. Høydelagskart over Kilåis nedbørfelt.
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Fig. 11. Utsikt fra Fiskebufjellet mot sørøst med Holmevatn og Midvatn (Sjulsen, august

1984).
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Fig. 12.
Forenklet kartskisse som viser de store landformeneinnen Kil3is nedborfelt.
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Terrengformer
Når en ser på detaljene i terrenget finnes det i tillegg til stor-

formene et utvalg av mindre formelementer som er med på å gi

feltet sitt særpreg. F.eks. finnes det en mengde små daler som er

nærmest rettlinjede og flere km lange. De fleste av disse er

tydelige sprekkedaler og avspeiler dermed svakhetssoner i berg-

grunnen. Videre finnes det både i dalbunnen og oppover liene en

rekke koller, rygger og brattkanter. De består hovedsakelig av

fast berg og også for disse er det gjerne dens struktur og ulike

hardheter som har spilt inn i utviklingen av formene.

Det er lite løsmasser innen området, men det finnes et spredt og

tynt morenedekke. Bare i srsida av Haukedalen ligger det  ls-

materiale av noe større mektigheter. Dette er utformet i små

terrasser som kan gi terrenget et visst inntrykk av små flater i

trinn over hverandre.

Langs nord- og bstsida av Kleivtjpnn, som Kil&i renner ut i,

stiger fjellsida nesten vertikalt opp mot platået øst for Fyres-

vatnet. Under den bratte fjellveggen ligger det rasmateriale ut

mot og i Kleivtjnn. P& srsida av Kleivtjonn stiger det ogs&

rakst opp fra vannet, men skråningen består av løsmasser og be-

nyttes i dag til åker og eng.

Dreneringssystem, vann og sjer

Fra de omkransende høyere partier renner en rekke småbekker inn

mot hovedl@pet slik at dreneringssystemet er relativt symmetrisk.

Nedbrfeltet er dessuten rikt pa vann, tjern og myrer.

Holmevatnet (588 m o.h.) og Midvatn (587 m o.h.) er de største

vannene (Fig. 10) og de opptar en sentral plass i feltet. De er

forbundet med to lp. Fra Midvatn fØlger elva svakhetssoner i

berggrunnen og har skapt et gjel ut i Slarken og Krossvatn (577 m

o.h.). Videre nedover fdlger flere vann (Fig. 10); Fjellskovatn

(543 m o.h.), Mjåvatn (525 m o.h.), Krokvatn (500 m o.h.) og Saur-

vatn (468 m o.h.). Disse har en variert form med lange, buktende

strandlinjer. I senkningene rundt vannene er det gjerne åpne myr-

partier. I Midvatn finnes i tillegg en mengde holmer og grunner.
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Elvene og bekkene veksler mellom rette og buktede lp og mellom

rolige partier og mindre fosser og stryk. Flere steder har de

skåret seg ned, spesielt langs svakhetssoner i berggrunnen og i

løsmasser, og skapt små gjel og V-daler. Andre steder renner de

over store, skrånende, nakne bergflater. Fra Saurvatnet renner

Kili utelukkende i fosser og stryk i en markert svakhetssone og

V-dal (Haukedalen) til utlpet i Kleivtjnn.

Denne vekslingen i utformingen av elvelbpene sammen med det store

antall sjøer og deres utforming, gir det ellers oversiktlige

landskapsbildet variasjon og Øker dets estetiske verdi.



- 27 -

4. FELTMETODIKKG RAPPORTERING

I lppet av &rene Kontaktutvalget har utredet naturvitenskapelige

interesser  i  forbindelse med vassdragsreguleringer, er det utvik-

let metoder innen de forskjellige fagområder. Innen geofag er det

utviklet en egen metodikk som danner grunnlaget for det arbeid som

gjøres innen dette fagfelt (Halvorsen 1983).

4.1. FELTMETODIKK

Dette kapitlet omhandler kort den feltmetodikk som nyttes av Kon-

taktutvalget ved feltarbeid innen de ulike geofagene.

Berggrunnsgeologi:

Det foreligger en forholdsvis god dekning av Norges berggrunn

(kap. 2.1). Dersom det er nødvendig med en mer detaljert kart-

legging, foretas denne ved studier 1 marken. Det må imidlertid

påpekes at det kun ytterst sjelden er behov for dette.

I forbindelse med planlegging av utbygging i vassdrag utføres

gjerne egne ingenirgeologiske underskelser for planleggeren.

Selvom disse skal gi svar på hvilke problemer en kan møte ved en

utbygging og eventuelle justeringer som derfor m& gjres, gir de

oversikt av berggrunnen som kan benyttes ved en vurdering av de

vitenskapelige forhold.

Kvartergeologi:

Ofte er det behov for en nøyere detaljkartlegging av kvartære for-

mer og avsetninger. Dette foretas ved mer eller mindre detaljert

kartlegging av objektene i felt. Kartleggingen er avhengig av

hvilke opplysninger og kvaliteter som skes belyst. Det er ogs

vanlig å analysere snitt i løsmasseforekomster. I dette ligger en

visuell bedmning, fotografering, prøvetaking av materialet

(struktur, sammensetning og kornfordeling) samt en faglig bedøm-

ning av løsmassenes beliggenhet  i  terrenget (i forhold til andre

formelementer). Datering av forekomstene utføres i spesielle

saker. De vanligste dateringsmetodene som nyttes er: Lichnometri,

pollenanalyser og c 14 dateringer (ofte  i  samarbeid med opplegg
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innen vegetasjonshistorie). I tillegg studeres og måles ulike

erosjonsformer bde i lsmasser og fast fjell.

Geomorfologi/landskap:

Flyfotostudier gir grunnlag for skisser over områdets storformer.

Videre legges vekt på å fremstille de interessante lokaliteter med

detaljkart og foto.

Skråningsgeomorfologi:

Det foretas hovedsakelig en visuell bedmning av helning, mate-

rialsammensetning og av aktiviteten på prosessene som virker i

skråninger (Fig. 13). Ved mer spesielle forekomster beskrives og

fotograferes disse. Raviner og skråninger som er i tilknytning

til vassdraget, virker som materialkilder for dette og behandles

under fluvialgeomorfologien. Analyser av partikkelsammensetning,

aktivitet og mektighet er rutine ved slike undersøkelser.

Glasialgeomorfologi:

Kontaktutvalget utfrer ikke rene glasiologiske malinger. I Norge

er dette ivaretatt ved Norsk Polarinstitutt og NVE. Datering (se

kvartergeologi), kartlegging av former og prosesser i det brenære

omrAdet er vesentlig ved slike underskelser.

Fluvialgeomorfologi:

Metodene som benyttes kan grovt sett deles i to kategorier:

1. Kvalitative underskelser.

2. Kvantitative målinger.

De kvalitative underspkelsene som foretas i felt er frst og

fremst en kartlegging av fluviale formelementer i og i tilknytning

til vassdraget. Sedimentkilder kartlegges både ut fra dagens

aktivitetsnivå og eventuelle tidligere innvirkning på drenerings-

systemet.

Sentralt i en analyse av et område er prosessene som virker i

vassdraget (Fig. 14). Også vis a vis andre ikke geo-fagfelt er

det etterhvert stor interesse for fluviale prosesser i vass-

draget. Undersøkelser tar derfor hensyn til dette og går inn med



29

Fig. 13. Glomsdalen - samspill mellom skranings- og fluviale pro-

sesser ( Fa ugl i, sept. 1984).

Fig. 14. Beiardalen (Faugli, aug. 1978).



- 30 -

malinger i vassdrag der dette synes ndvendig. Sentrale punkter

i en slik underskelse er materialtransporten, vannfring/strm-

hastighet, bunnforhold, erosjonsstrekninger, akkumulasjonsområder.

Målinger av suspensjonstransporten foretas enten manuelt (Nilsson

1971, strem 1975), eller ved hjelp av automatisk prvetaker

(Bogen 1984, Husebye 1985). Der elva renner ut i en sj er delta-

sedimentasjonen av interesse og det foretas målinger av denne ved

utplassering av sedimentfeller og opptak av borkjerner (Relling

1978, Bogen & Husebye 1982, Husebye 1983).

Bunntransporten er mer komplisert kvantifisere. Kontaktutvalget

har i flere år benyttet Helley-Smith bunntransportprøvetaker. For

beregninger foretas målinger av bunnmaterialets partikkelsammen-

setning, elvas gradient, vannflatens gradient ved ulike vannfør-

inger, bredde - dybdeforhold og strømhastighet ved forskjellige

vannføringer. Ved hjelp av likninger beregnes så bunntransporten.

Dersom de offentlig anlagte hydrologiske målestasjoner ikke er

tilstrekkelig, etableres det provisoriske målestasjoner på de

aktuelle steder. Foreligger ikke aktuelle data om vassdragets

spesifikke ledningsevne og pH, foretas også slike målinger. Ut av

disse data beregnes vannets innhold av oppløst materiale og den

mengde som er i transport.

4.2. RAPPORTERING

Vurderinger

Første del av vurderingsarbeidet består i verdivurdering av

enkeltlokaliteter og området sett i sammenheng. En omtale og bruk

av verdikriteriene er gitt av Gjessing (1980), Faugli (1982) og

NOU 1983:42 (vedlegg I).
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For anbefalingene nyttes følgende gradering av konsekvensene

(etter Faugli & Moen 1979):

Lokalitetens/områdets faglige verdi er så stor at den er
verneverdig. Vern etter naturvernloven br foresls. Inn-
grep som forringer verdien br skes unng&tt.
Lokaliteten/områdets faglige verdi er stor, men kan muligens
erstattes med lignende forekomst et annet sted i nærheten.
En har ikke tilstrekkelig med opplysninger til at en endelig
utvelgelse kan foretas. Dette tilsier at en har valgmulig-
heter
Lokaliteten/området har faglig kvalitet, men kan skånes i
denne sammenheng om en tar hensyn under detaljplanleggingen.
Dette tilsier at faglig ekspertise tas med på råd under den
videre planleggingen
Lokaliteten/omrAdet ma underskes fr den blir delagt, slik
at det kan stilles betingelser til konsesjonen. Det vil si
at videre arbeid med saken er kun betinget av at konsesjon
blir gitt (arkiveringsundersøkelser)

I de tilfeller hvor lokaliteten/området har verneverdi eller stor

faglig verdi vil en foreslå subsidiært at forekomsten registreres

og undersøkes i detalj. Dette fordi den kan ha faglig verdi også

som arkivmateriale. Videre vurderes for samtlige inngrep mulig-

heten for avbtende tiltak

I dette arbeid er det vesentlig også å trekke inn forhold om

feltets tilstand og sårbarhet.

Innen geofag er det naturlig å vurdere enkeltstående lokaliteter,

områder og hele nedbrfelt. Konsekvensvurderingen og utrednings-

arbeidet utf6res som flger:

1. Vurdering av områdets faglig innhold ut fra gitte verdikri-

terier (vedlegg II)

2. Vurdering av områdets tilstand og sårbarhet

3. Vurdering av inngrepenes konsekvenser for de faglige verdier
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5. KLASSIFISERING  -  REG IONIAL I SERING

5.1. NATURGEOGRAFISK REGIONINNDELING

En inndeling av landet i regioner og underregioner ut fra natur-

forholdene vil alltid være et viktig hjelpemiddel i naturinngrep-

sammenheng. Ut fra en geofaglig og landskapsmessig side er det et

stort behov for en slik regioninndeling. I arbeidet med vass-

dragssaker burde en inndeling ta utgangspunkt i vassdraget og dets

nedbdrfelt. Geofaglig er det arbeidet svert lite for & f frem en

slik regionalisering.

Rudberg (1954) har foretatt en grov inndeling av Norden i land-

skapstyper. Kriteriene som benyttes i denne inndelingen er ut-

seende, dannelse og karakteristisk landform. Betegnelsene på

landskapstypene er knyttet til den karakteristiske form i området,

bl.a. fjordlandskap og skjærgård. Landskapsinndelingen er for

grov til at den skal kunne ha noen nytte i vassdragssammenheng.

Faugli (1980b) har foretatt en geofaglig regioninndeling til bruk

i vassdragssaker med utgangspunkt i vassdraget og dets nedbrfelt

(Fig. 15). De kriterier som er lagt til grunn ved denne geofag-

lige vassdragsregioninndelingen er:

- nedbrfeltets grense

- berggrunnsgeologiske forhold; bergarter, struktur

- landform, storform

- kvartærgeologiske forhold

- fluvialgeomorfologiske forhold

Hovedinndelingen ligger på landsdelsnivå. Østlandet er skilt fra

Trndelag og Vestlandet ved hjelp av vannskillet. I sr er imid-

lertid Bjerkreimvassdraget blitt delt ved at indre del er lagt til

Vestlandet og ytre del av vassdraget til Jæren. Jæren er på dette

nivå utskilt som egen landsdel. Grensen mellom Vestlandet og

Trøndelag er lagt til vannskillet mellom Driva og Surna og lagt

vestover ut Langfjorden. Nordland er utskilt som egen landsdel og

innbefatter Namsen og Sn#savassdraget i sr. I nord gar avgrens-

ningen til nordligste delen av Rombaksbotn og sør for Senja.
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Dette gir seks faglige landsdeler: Østlandet, Jæren, Vestlandet,

Trøndelag, Nordland og Troms/Finnmark.

Innenfor hver landsdel er det foretatt en regioninndeling. I nord

er det grunnlag for flere regioner enn de fire som er medtatt.

Generelt er regionenes grenser diskutable, men det er å håpe at en

skal kunne tilstrebe en inndeling som er faglig hovelig i dette

arbeid. Et spesielt problem for Østlandet er Dovre - Rondane -

RØrosområdet. Her kan det f.eks. velges en region som da vil

måtte inneholde en rekke faglige forskjeller. Skal typeaspektet

bli ivaretatt for en slik region, må flere vassdrag vernes.

Faugli (1980b) foretar en to-deling ut fra Lågens vannskille.

Vannskillegrenser kan også være aktuelt for flere regioner.

Fig. 15. Et eksempel på geofaglig regioninndeling til bruk i

vassdragssaker (Fra Faugli 1980b).

I "Naturgeografisk Regioninndelning av Norden" (NUB 1977:34, Nor-

diska ministerrådet 1984a) er det foretatt en inndeling av områder

med like trekk i naturforhold (Fig. 16). Den er basert på floris-
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tiske og vegetasjonsmessige kriterier, og deretter delt inn i

regioner og underregioner. Derimot finnes det ingen overens-

stemmelse med landformene (geomorfologien) som bØr være en viktig

faktor i en naturgeografisk regioninndeling. I noen få tilfeller

er det sammenfallende grenser, men i de aller fleste tilfeller er

de det  ikke. I stedet er de morfologiske landskapstypene blitt

beskrevet for de enkelte underregionene (Rudberg 1980). Inn-

delingen har derfor vist seg vanskelig bruke for en del fagom-

råder og i enkelte landsdeler. Den reviderte utgaven av 1984 har

foretatt en mer detaljert inndeling og justering av grensene på

regioner og underregioner.

I et mer sammenfattende arbeid fra Nordiska ministerradet (1984b)

er det foretatt en klassifisering av landskapstyper og terreng-

former som enkelte landskapskomponenter. I alt inndeles Norden i

13 landskapstyper, men det gis ingen endelig oversikt over ut-

bredelse.

Klemsdal (1984) har på bakgrunn av geomorfologiske og geologiske

kriterier foretatt en inndeling av landet i landformer (Fig. 17).

Inndelingen har en viss betydning for de storste vassdragene, men

for mindre vassdrag er den uegnet i vassdragssammenheng. Under

utarbeidelse er et kart bygd på en landformtypeinndeling på bak-

grunn av geomorfologiske kriterier (Klemsdal & Sjulsen in prep.).

Dette gir også en grov inndeling av landet.

De foreliggende region- og typeinndelingene er stort sett grove og

forenklede. Det er således behov for en finmasket inndeling av

landet bygd på de geofaglige karakteristika.

Neste side:

Fig. 17. Norges landformer (fra Klemsdal 1984).
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5.2. HYDROLOGISK REGIONINNDELING

De hydrologiske forhold er avhengig av flere parametre, hvor klima

og fysiografi er de viktigste. Hydrologisk regioninndeling av

Norden er foretatt av Melin (1970), Tollan (1975) og Gottschalk et

al. (1978).

Et vassdrags regime defineres ved variasjonen i avlpet gjennom

året. Klima og fysiografiske forhold styrer denne variasjonen.

Det er en viss sammenheng mellom den nevnte naturgeografiske

regioninndeling av Norden og den foreliggende hydrologiske region-

inndeling (Gottschalk et al. 1978) (Fig. 16 og 18).

Med bakgrunn i hydrologi- og nedbrdata er det utarbeidet en

regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag (Ruud 1978)

(Fig. 19). For tiden er det igang et samarbeidsprosjekt mellom

Universitetet i Oslo ved Geografisk institutt, Meteorologisk

institutt og Hydrologisk avdeling ved NVE som tar utgangspunkt i

regionalisering av vassdragene ut fra lavvannsfringer.

5.3. VASSDRAGSTYPER

Ser vi på -vassdragssystemene i landet kommer de regionale for-

skjellene klart frem. Et land med så mangeartet og kompleks vass-

dragsnatur, vil måtte huse en rekke ulike vassdragstyper.

Det som særpreger de store elvesystemene på Østlandet er at de

flger dype, velutviklede daler, og har stilleflytende partier

bare avbrutt av kortere strykstrekninger. Ofte er det partier med

meandrerende lp, men ogs# partier med nedskaret lp i fast fjell,

canyoner. Glomma, med sideelver, er her et godt eksempel. De

mindre sideelvene stuper relativt bratt ned mot hovedelva. På

fjellviddene flger sideelvene ofte flate, vide daler. Et markert

skille finner vi i området som i forbindelse med isavsmeltings-

perioden i kvarter l& under havniv#et. Store sjer ble dannet

like innenfor pga. moreneavsetningene og nedstrøms preger sand/

leire dalbunnen.



e
I

20° 25° o
I

ICELAND

38

,.
20 w

rt -I
J e D

KJERRINGA

J o
ARGARDSELV

o'

+-
I

.o

KVINA

L (lavvann)

s"

I/s km?

300L100
10

1
J D

H, Dominerende vårflom, definert ved at de tre måneder i året som har

høyest gjennomsnittlig avløp alle er vrm&neder (VVV)

H Overgangssone med sekundær høstflom, definert ved at nest høyeste

eller tredje høyeste månedsavløp opptrer om hosten (VVH, VH)

H, Dominerende høstflom, definert ved at høyeste månedsavløp opptrer om

høsten eller tidlig vinter (HV, HH).

På nokså tilsvarende m&te beskrives lavvanns regimene i Norden:

L1 Dominerende vinterminimum, definert ved at de to av &rets m&neder

som har lavest avløp begge opptrer om vinteren (VV)

L2 Overgangssone, hvor de to laveste månedsavløp ikke begge forekommer

i samme års tid ( VS, SV)

L3 Dominerende sommerminimum, definert ved at de to laveste m!neds-

avlop opptrer om sommeren eller tidlig høst (SS)

Ved  & kombinere de to regimefordelinger kan Norden inndeles i 9 avløps regimer

(fig.  1). I tillegg må to spesielle regimer tas med: Det glasiale regime har ett

ekstremt  lavt vinterminimum og ett sent sommermaksimum Oog kan således be-

traktes som et spesialtilfelle av regimetype H1 L1.

Fig. 18. Avrenningsregimer i Norden (fra Gottschalk et al. 1978).
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3b.

Kyst- og h6stflomorider.

Grensene mellom områdene ble i hovedsak bestemt ut i fra residualavviksmonstre

som fremkommer i formelverket for spesifikk middelflom ved 3 betrakte hele re-

gionen som en gruppe av stasjoner. Stasjonstettheten nødvendiggjør imidlertid

bruk av skjønn forbindelse med grensedragningen en rekke steder.

De resulterende regioner og områder er vist i fig. 3a og 3b. Det skilles mel-

lom

1. Kystregionen: Or3de AI og A2

2. Innlandsregionen:

a) Varfloor=der: VI,V2,V3

b) Hostf loomrader: HI,H2, H3,H,H5

Grenselinjene mellom regioner og områder er på kartet trukket som relativt

glatte linjer der det ikke er tatt vesentlig hensyn til topografiske elementer

som daler og fjorder. I virkeligheten er imidlerti regionene infiltrert

i hverandre i komplekse mønstre der høyde over havet, avstand fra kyst/fjord

og beliggenhet i forhold til dominerende topografieleenter er av vesentlig

betydning for oradetilhorligheten.

Fig. 19. Inndeling av Norge i flomregioner og flomområder (fra

Ruud 1978).
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I de hyereliggende fjellomr&dene p stlandet er materialtran-

sporten relativt liten, med dominerende bunntransport. I løs-

masseområdene er transporten relativt større, med leirområdene som

klare materialkilder for suspensjonstransport. Breelver er repre-

sentert i beskjeden grad, men her er transporten vesentlig.

Liknende elver som på Østlandet finnes også på sørlandet, med Otra

som den strste. I motsetning til de store østlandsvassdragene

mangler sørlandsvassdragene ofte større sidegreiner, og hovedvass-

draget mottar et utall av mindre sidevassdrag som faller bratt ned

mot hovedelva. I dalfyllingene er det markant lite leire, sand og

grusfyllinger. Hoveddalene er betinget av svakhetssoner i berg-

grunnen og dalbunnen er trang.

I de ytre og midtre delene av Vestlandet ligger en relativt stor

del av vannsystemene i lavlandet. Hovedelva kan renne i lange,

flate partier, og ofte gjennom strre innsjer. De fleste vass-

dragene i indre fjordstrbk har de stbrste delene av vannsystemene

i høyereliggende områder, og hovedelva renner bratt ned gjennom en

trang dal. I slike vassdrag finnes det ikke alltid innsjøer i

lavlandet. Flåmsvassdraget og Mrkridvassdraget er eksempler på

denne typen uten sj, mens Utla er type med sj. Brevassdragene

er en dominerende type på Vestlandet. Også vassdrag i devonske

bergarter er en spesiell type her pga. bergartens resistens mot

erosjon.

Kystområdene og det sterkt tindepregede MØreområdet har en rekke

små vassdrag, med stort fall og liten avstand fra kilde til hav.

Med unntak av en liten lavlandsdel hvor elva har et rolig lØp, går

elva i stryk og fosser.

Trøndelag og den sørlige delen av Nordland er karakterisert ved en

rekke store vassdrag. Flere av disse, f.eks. Gaula, Stjrdals-

vassdraget og Verdalselva renner til Trondheimsfjorden. Disse har

en relativt liten lavlandsdel, mens størsteparten av arealet ut-

gjpres av hyereliggende skogstrakter og fjellomrAder. Hovedelva

har nederst et rolig lp, tildels meandrerende, men stiger raskt

inn mot vannskillet. Sideelvene faller raskt ned i hovedelva

gjennom trange, sterkt nedskårne sidedaler, som øverst vider seg
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ut til brede daler hvor elvene ofte meandrerer. Lengst i nord mot

Saltfjellet er hØydegradientene større. De store, flate skogsom-

r&dene opp mot fjellet vil til dels mangle, og elvelpene har et

brattere forlop fr de flater av ut mot kysten.

Vassdragene i Nord-Norge er svært varierte i størrelse og utform-

ing. Minst er de vassdragene som ligger i kystregionene fra Nord-

land til og med Vest-Finnmark. Disse har korte vannveier, men den

korte avstanden fra fjell til fjord gjr likevel at de kan ha

store fallhyder. De strste vassdragene  i  landsdelen ligger  i

indre Troms og Finnmark. De har sine kilder i grenseområdene til

Sverige og Finland og krysser store deler av fylkene før de når

fjorden. Som eksempel på slike vassdrag kan nevnes M&lselvvass-

draget, Reisavassdraget, Altavassdraget og Tana.

På bakgrunn av forskjellige kriterier kan vassdragene inndeles i

forskjellige typer (Tab. 2). Disse kan igjen kombineres.

5.4. ELVESTREKNINGSKLASSIFISERING

Faglig arbeid i vassdrag er tidkrevende og kostbart. Det er igang

forsøk med å klassifisere elvestrekninger innen et vassdrag for å

få frem likeartede grupper av strekninger. En slik grovklassifi-

sering vil være egnet til velge ut hensiktsmessige strekninger

for underskelser.

For å kunne foreta en slik grovklassifisering er det nødvendig med

oversiktsdata innen geofag om berggrunn, løsmasser, hydrologi,

fluvialgeomorfologi og former. Innen NTNF's prosjekt om "Milj-

virkninger av vassdragsutbygging" er Atna valgt ut som prvevass-

drag (jf Gjessing 1985).

For de strekninger som det er aktuelle arbeide videre med vil en

gå inn med målinger i felt av aktuelle parametre. Sentralt av

geofagparametre er bunnmaterialets kornstørrelse, stabilitet, flu-

vial transport.
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Et slikt klassifikasjonssystem gir grunnlag for a peke ut egnede

strekninger for underskelser, forenkling av underskelsesopplegg

i vassdrag, vurdere omfanget av ulike konsekvenser ved

situasjonsbetinget manøvrering i regulerte elver og vil være et

hjelpemiddel i sammenligninger mellom ulike vassdrag.

Tab. 2. Ulike vassdragstyper.

A. Høyde over havet/beliggenhet:

B • Landformer (hoveddalstype)

C.

D.

Avrenning

Materialkilde

E . Løpsutvikling

F. Etter inngrep i vannsystemet:

h@oyfjell
skog
kystnært
løsmasser (avhengig av HG)

paleisk dal
iserodert dal, U-dal
fluvial dal, V-dal

hydrologiske regioner

bart berg, tynt usammen-
hengende morenedekke
morene/glasifluvialt materiale
leire
breomrider

G. Spesialiteter

anastomose
meander
foss
stryk
rette strekninger

uberørt
kanalisering
overføring av vann
regulering av vannføringen

drenering i kalkbergarter,
devonske bergarter
spesielle formelementer
(delta, sandur, elveleie,
terasser, vifter)
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6. KONSEKVENSER AV KRAFTUTBYGGING

6.1. OM KONSEKVENSANALYSER

Konsekvensanalyser kan nyttes for å få en beslutningsbakgrunn til

sprsm&let om en plan skal iverksettes eller ikke. Nytten av kon-

sekvensanalysen avhenger av at analysen foreligger så tidlig som

mulig  i  planprosessen.

Formålet med konsekvensanalysen og utredningene er:

1. fremskaffe materiale til hjelp for planleggeren i arbeidet

med å utforme søknaden (med ulike alternativer), i henhold

til §4a i Vassdragsreguleringsloven.

2. å skaffe materiale til grunnlag for vurdering av inngrepenes

betydning for vedkommende fag slik at

a) hringsorgan og forvaltningsmyndighetene p vedkommende

felt kan vurdere sknaden under sknadsfasen.

b) fylkeskommuner, kommuner, og andre som har interesse eller

rettigheter, kan vurdere spknaden.

c) konsesjonsmyndighetene og besluttende myndigheter kan

foreta sin helhetsvurdering.

Analysen kommer inn når det gjelder å vurdere ulike lokaliserings-

alternativ og hovedutbyggingsalternativ, for å finne ut hvilket av

dem som gir minst skadevirkninger. Dernest vil det være aktuelt

gjennom en konsekvensanalyse å vurdere utformingen av det fore-

trukne utbyggingsalternativet, for å finne den beste løsningen.

Videre nyttes konsekvensanalyser til på forhånd å vurdere skade-

virkningene av en bestemt prosjektutforming, og eventuelt foreslå

botemidler for å minske eller eliminere skadevirkningene av pro-

sjektet (f.eks. terskelbygging).
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6.2. GEOFAG GENERELT

De geofaglige forhold kan betrakes ut fra to innfallsvinkler:

- naturverdier, naturforholdene utgjr verdier

- dynamisk system som er underlagt fundamentale fysiske lover

I en konsekvensanalyse m derfor frst fremkomme en oversikt over

de faglige verdier og deres interesser og deretter hvilke konse-

kvenser dette dynamiske system påføres ved de planlagte inngrep.

Geomorfologiske teknikker og analyser brukes ved planlsninger for

at konsekvensene skal bli minimalisert. Det foregår forskning og

utredning på ulike felt (Embleton et al. 1978). Disse er i det

alt vesentligste konsentret til prosessgeomorfologien. Hovedom-

radene som behandles er: veibygging, irrigasjon, forg kning,

arealplanlegging, skredproblematikk, forvitrings-, fluvial-,

skrnings- og kyst-prosesser.

Ved inngrep i et vassdrag og dets nedbrfelt kan flgende konse-

kvenser for de geofaglige verdier og interesser settes opp:

a) Inngrepene kan medføre tap av interessante og verdifulle

lokaliteter, forekomster, delfelt og nedbørfelt med type-

og referanseverdi. Unike vassdrag kan også gå tapt (jf

kap. 4.2.).

b) De aktive prosesser forstyrres. De tilstander som nå

etableres kan være faglig akspetable eller ikke, for sam-

funnet.

c) Det gis mulighet for å få tak i ny viten om naturfor-

holdene.

d) Tilgjengeligheten til interessante områder for forskning

og undervisning lettes.

Inngrep i forbindelse med kraftutbygging er av ulik art: areal

neddemmes, vannføringen i elver endres, veier bygges, massetak

åpnes, riggplasser anordnes, steintipper anlegges, tunneler

sprenges, kraftverk bygges.
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Før en analyse kan foretas innen geofag må en ha oversikt over de

faglige verdier og områder med aktive prosesser. Det er derfor

naturlig med en verdiomtale av aktuelle lokaliteter og en be-

skrivelse av felt med aktive prosesser. Deretter må det vurderes

hvilken betydning inngrepene har for verdiene og interessene og om

avb@tende tiltak kan redusere skadene.

Viten om hva som skjer med de aktive prosessene ved inngrep vil gi

oss mulighet for å planlegge hvorledes inngrepene bØr være.

Stort sett har hovedvekten blitt lagt p pkt. a): "tap av inte-

ressante og verdifulle lokaliteter m.m." (jf Faugli 1976a, Rye et

al. 1984). I enkelte saker hvor de aktive fluviale prosesser har

vært dominante er dette blitt omtalt (jf Bogen 1976a, Faugli

1976b). I senere tid har det også blitt lagt vekt på kvantitative

forhold ved prosessene (jf Faugli 1981, Husebye 1985). Ved flere

utredninger er arbeidet blitt utført i tilknytning til hovedfags-

oppgaver. Dette medfører at en får informasjon/data  i  tillegg ut-

over det absolutt ndvendige, et forhold som er faglig tilfreds-

stillende og uten merkostnad for oppdragsgiveren (jf Harsten 1979,

Relling 1979). I meget beskjeden grad er foretatt predikering av

hvilke endringer som vil finne sted innenfor systemene med aktive

prosesser (Husebye 1985).

6.3. GEOLOGI

I svært mange saker vil en utbygging og/eller planleggingsarbeidet

føre til ny kunnskap om undergrunnen gjennom kartlegging og nye

blotninger i tunneler og skjæringer (Dons 1977). Også under

senkning av vannspeilet i sjper kan nye blotninger bli regi-

strert. Disse forekomstene kan være egnet i undervisningsøyemed

og være av interesse for hobbygeologer. Anleggsveier vil lette

adgangen til disse.

Det utføres geologiske forhåndsvurderinger og kartlegging av

ingenibrgeologisk karakter for fjellsikring av kraftstasjon og
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tunnelarbeid. Her inngAr ofte spesialundersbkelser som boringer,

seismikk, spenningsberegninger o.l. Ved vurdering av om for-

holdene/lokalitetene har vitenskapelig verdi og interesse vil det

ingeniørgeologiske materiale være fundamentalt.

I områder med spesiell berggrunn f.eks. kalkbergarter (jf kap.

2.2.5 og kap. 6.4.5), devonske bergarater etc. må det utføres en

npye vurdering av ethvert inngrep. Spesielle og interessante

forekomster av f.eks. fossiler, mineraler, bergartsgrenser etc.

kan Ødelegges enten ved at de sprenges bort, neddemmes eller

fylles over av masser. Dette må det derfor tas hensyn til ved den

endelige utformingen av det planlagte inngrep (Faugli 1980a, 1981,

Lauritzen 1981a, Faugli & dland 1984).

Lsmasser er svert sarbare for inngrep. Dersom de tilfredsstiller

visse krav er de attraktive i enhver utbyggingssammenheng (til

veier, dammer etc.) og representerer dermed store Økonomiske

verdier. Dette er forhold som blir omtalt i ingeniørgeologisk

sammenheng. Viktige parametre er massenes art, fordeling, strate-

grafi og telefarlighet, samt lsmasseprofilenes bereevne og setn-

ingsmtlighet.

Naturvitenskapelig er interessene av løsmasseforekomstene nært

knyttet til form og dannelse (jf kap. 6.4.2)

6.4. GEOMORFOLOGI

6.4.1. Prekvartere former

Den paleiske overflaten (kap. 2.2.1) er preget av slake og rolige

former. Etablering av et magasin i slike områder kan således ofte

føre til at store arealer legges under vann (Faugli & Halvorsen

1978, Faugli 1981, Sjulsen Faugli 1985). Ethvert annet inngrep

vil også punktere området og redusere dets verdi som typisk for de

landformer det representerer. Prosessene som virker på denne

overflaten omtales senere.
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6.4.2. Kvartære former

Kvartære former i løsmateriale (kap. 2.2.2) er svært sårbare i ut-

byggingssammenheng da de er viktige materialkilder til dammer,

veier etc. Foruten Ødeleggelse ved masseuttak, kan de Ødelegges

ved neddemming, tipper, veier, kraftlinjer og under selve anleggs-

og byggeperioden. Reguleringer kan sette i gang erosjon i løs-

massene rundt vannet og spesielt utsatt er kvartære deltaer (kap.

6. 4. 3) .

I forbindelse med befaringer er det flere steder påpekt verdifulle

lsmasseforekomster som bdr holdes fri for inngrep (bl.a. Faugli

1977a, b, c,  1979, 1980a, Sjulsen 1983, 1984). I forbindelse med

Kobbelvutbyggingen ble det bl.a. påpekt at en godt utviklet

strandlinje fra en tidligere bredemt sj kunne bli utsatt for ero-

sjon (Faugli 1980a). Etter at konsesjon ble gitt tok NVE-Stats-

kraftverkene initiativ til at området ble kvartærgeologisk kart-

lagt i malestokk 1:20 0O0 fr inngrepene fant sted (Tolgensbakk et

al. 1985).

Kvartære former i fast berg (kap. 2.2.2) kan også Ødelegges ved

neddemming, veibygging og virksomhet under anleggs- og bygge-

perioden. De er imidlertid ikke sa sArbare som former i lsav-

setningene. I noen tilfeller kan torrlegging av elvelpet f6re

til at store former som f.eks. jettegryter i Kvina og Otra, blir

gjort synlige (Fig. 20).

Ved flere tilfeller er det likevel påpekt at former i fast berg

br unntas inngrep (Faugli & Moen 1979, Rye et al. 1984). I

Hellemo-området er det spesielt omtalt som verneverdi (Fig. 21)

(Faugli & Husebye in prep.).

Flere steder er det en klar sammenheng mellom de kvartere ero-

sjons- og akkumulasjonsformene. Disse er det forbundet særlig

stor faglig interesse til da tolkningen av slike er viktig for

forståelsen av avsmeltingshistorien. Dette eksemplifiseres ved

vurderingen av Breheimen-området, hvor Rye et al. (1984) bl.a. ut-

taler ved verdi- og konsekvensvurderingen, generelt for området:
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Fig. 20. Blottlagte jettegryter i Kvina (Faugli, april 1980).

4, ·..•.•,-'
• &

Fig. 21. Fra Rounosdalen (Faugli, juli 1979).
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"Breheimen - Stryn utgjr et helhetlig glasialgeologisk milj
der prosesser og avsetninger fra isavsmeltningsperioden etter
siste istid, fra "den lille istid" og fram til i dag er sær-
lig instruktive. Dette gir området stor verdi, ikke minst i
forsknings- og undervisningssammenheng. Det må antas å være
et nkkelomr&de for klarlegging av siste istids avsmeltnings-
forlp og Jostedalsbreens historie.

Dalførene har klare, breeroderte former, med U-profil,
hengende sidedaler, terskler og bassenger. De aktive skrån-
ingsprosessene med tilhørende avsetninger er i stor grad be-
tinget av disse breeroderte dalformene med bratte sider.
Skråningsprosessene er svært virksomme  i  hele området. I
tillegg til urer og elvevifter er det en rekke eksempler på
overgangsformer mellom skredmateriale og vanntransportert
materiale.

Prosesser og avsetninger knyttet til dalbreutloperne fra
Jostedalbreen er likevel av særlig interesse. Vassdragene
som drenerer de store dalbreene er karakterisert ved stor
materialtilførsel i et bredt spektrum av kornfraksjoner.
Dette gjenspeiles  i  velutviklete fluviale former. Få av
formene nær breene er berørt av tekniske inngrep.

I tilknytning til dalbreutlperne er det morenemateriale,
breelvmateriale og bresj@materiale av ung alder, eller under
dannelse. Selv om dagens forhold ikke uten videre kan over-
føres til isavsmeltningstiden eller siste istid, er det like-
vel mange paralleller."

6.4.3. H drolo i o fluvial eomorfolo  i

Hydrologi

Ved enhver tillatelse for regulering i og utbygging av vassdrag er

det heftet konsesjonsvilkår. I dette inngår også et manøvrerings-

reglement for dammene. Vilkårene er vanligvis gitt for 30 år uten

adgang til endringer. Det har vist seg at det gitte reglement

ikke alltid var gunstig. Derfor gis det nå som regel adgang til 4

kunne revidere manøvreringsreglement etter en viss tid.

Kraftutbygging inneberer endringer i dreneringsveier og avlp.

Avhengig av inngrepenes karakter endres også hydrologien. Kort

kan det sies at i nedbørfelt der magasiner anlegges blir det hyd-

rologiske regimet endret. Dette skyldes at behovet for elektrisk

kraft vanligvis ikke faller sammen med de naturlige flom- og lav-

vannsperioder i vassdraget (Fig. 22).
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Fig. 22. Regulert og estimert naturlig døgnmiddelvannføring i
Nedre Ångermannaalven i Sverige 1958. Skravert område
mellom kurvene viser redusert vannføring som følge av
magasinering, mens grått viser økning pga. tapping fra
reguleringsmagasinene (Etter Arnborg 1959).

Ved overføringer fra nabovassdrag vil årsavløpet Øke. Dersom det

anlegges flerårsmagasin, vil det bli magasinert vann i nedbørrike

år. Totalavløpet vil derved bli mindre enn det naturlige. Om-

vendt vil arsavlpet bli strre i nedbdrfattige Ar.

Reguleringsinngrep fører til store konsekvenser for avlppsre-

gimet. Naturlige flomtopper blir redusert både i størrelse,

volum, varighet og variabilitet som flge av Økt magasinkapasitet

og drift av kraftverket.

Vassdragsreguleringenes innvirkning på flomforholdene er avhengig

av hvordan reguleringene utføres (Fig. 23). De ulike deler av re-

guleringene, deres utforming og dimensjonering er bestemmende for

hvordan mulighetene til flomdempning utnyttes.

Hvis HRV ligger vesentlig høyere enn naturlig vannstand vil ut-

videlsen av magasinets overflateareal Øke selvreguleringen i maga-

sinet i forhold til den uregulerte innsjø og derved også dempe

flommene. Hvis det ikke var et vann der fra før vil denne effek-

ten kunne bli meget merkbar. Feltet som helhet får en større
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reguleringsevne enn det har i naturlig tilstand og derved ut-

flatede flomtopper. Kunstige magasiner demper vanligvis vår-

flommene. Ved høstflommene som er forårsaket av sterk nedbør, kan

magasinene derimot ha en motsatt effekt og forsterke flommene

(Andersen, B. 1978).

HRV
Ma asin

Kraftstasjon

Inntak

C
C

•
: Lokaltllalg
a
•...
O
»
0

Driftavann

Regulert avlep

Fig. 23. Vassdragsreguleringers virkning på avløpsforhold (fra

NVE-Statskraftverkene 1985).

Et dempningsmagasin vil som regel alltid virke flomdempende. Det

er imidlertid viktig at denne kapasiteten er stor nok for de

virkelige skadeflommene og at den er tilgjengelig på den riktige

tiden av året (Hegge & Krog 1981).

Overføringer til magasinet vil Øke tilsiget, flomstigningen i

magasinet og overlØpsvannfØringen. Som regel dempes flommene

vesentlig nedenfor inntakene i de overførte elvene.

I enda større grad enn flommene er periodene med lavvannføring på-

virket av reguleringsinngrep (Nordseth & Svantesvold 1980). I re-

gulert tilstand Øker vintervannføringen mens lavvannsperiodene er

forskjøvet over til sommeren når behovet for elektrisk kraft er

minst og magasinene fylles.
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I Hallingdalselva har reguleringsinngrepene ikke bare redusert

flomtoppene, men også gitt en mindre variabel fordeling. Midlere

flomvannf@ring er redusert fra 664 m?/s fr inngrepene i 1940, til

482 m/s for perioden 1940-1977. Med bakgrunn i flomfrekvensana-

lyser viser det seg at flommer med et statistisk gjentakelses-

intervall på henholdsvis 2 år og 5 år før regulering, nå har et

gjentakelsesintervall på henholdvis 12 år og 70 år. Samtidig er

2-&rs og 5-&rs flommene redusert med henholdsvis 200 m/s og 240

m'/s. For perioden 1965-1977 er den estimerte reduksjon i flom-

toppene som flge av reguleringene pa mellom 100 m/s og 350

m3 /s. Vårflommenes volum og varighet har også blitt redusert som

fdlge av magasinfylling. Minstevannfringsperioden som tidligere

var om vinteren er skiftet over til sommeren. 10-års vintermini-

mum har kt jevnt fra 5,2 m/s (for regulering) til ca. 20 m/s

(Nordseth og Svantesvold 1980).

I Norge finnes det tildels lange hydrologiske måleserier i flere

vassdrag, enkelte helt tilbake fra århundreskiftet. Slike data-

serier danner et verdifullt grunnlag for ulike hydrologiske ana-

lyser (avløp, flomfrekvens, lavvannfØringer osv.) (Wingård 1978).

De store klimavariasjonene, ofte over korte avstander, impliserer

viktigheten av at de måleserier som finnes i størst mulig ut-

strekning blir bevart.

Verdien av å bevare slike måleserier intakte er påpekt i flere av

Kontaktutvalgets undersøkelser i forbindelse med utbyggingssaker

samt i verneplanarbeidet (Nordseth 1980).

Fluvialgeomorfologi

Endringene i avlØpsregimet har store konsekvenser for de fluvial-

geomorfologiske forhold. Endringer som fØlge av inngrep opptrer

enten i forbindelse med elveløpene eller i magasinene (Faugli

1986, Husebye 1986a). Skadene kan være plutselige eller først

opptre etter flere år (langtidsvirkninger).

I vassdrag med spesielt aktive systemer eller som har annen spe-

siell interesse søkes det å underbygge undersøkelsen med kvantita-

tive målinger i felt (Karlsen & Stene 1978, Harsten 1979, Relling

1979, Bogen 1981, 1983, Faugli 1981, Husebye 1985).
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Det har vært få muligheter til flge opp med undersøkelser i

vassdrag under og etter utbygging. For tiden pågår slike under-

skelser i Skjoma og Jostedla (Faugli 1985, Husebye 1986b).

Den fluvialgeomorfologiske dynamikken (kap. 2.2.3) er viktig for

forståelsen av inngrepenes ulike konsekvenser innen vassdragene.

Kort kan det sies at former og prosesser i tilknytning til

rennende vann er nye tilpasset avlopsregime, gradient, material-

transportens intensitet og partikkelsammensetning, samt materialet

i elvel6pets bunn og sider.

Et vanlig trekk ved vassdragenes lengdeprofil er en avtagende gra-

dient nedstrøms. Tilsvarende foregår det en sortering med av-

tagende partikkelstørrelser nedstrøms. Mer detaljert er det imid-

lertid en kontinuerlig veksling mellom steilere strykpartier og

slakere bassenger som har lokal innvirkning på materialsammenset-

ningen. Tilsvarende vil sedimenttilførsel fra sideelver og ero-

sjon langs lpene virke inn. Materialtransporten og de fluviale

prosesser langs vassdragene må derfor betraktes som et dynamisk

system.

De endrede forhold som oppstår i vassdraget etter kraftutbygginger

forandrer betingelsene som har vært grunnlaget for utviklingen av

det naturlige fluviale systemet. I tillegg kan et vassdrag be-

traktes med en Økologisk innfallsvinkel der vannføring, strømhas-

tighet og transport sees i relasjon til biologisk liv, botanikk og

vassdragets naturlige resipientevne.

Effekten av reguleringen i vassdrag kan skjematisk sies a opptre i

tre ulike miljer (Sundborg 1977):

- større reguleringsmagasin med års- eller flerårsregulering.

- Oppdemte elvestrekninger, vanligvis korttidsregulering

(dgn- eller ukesregulering).

- Nedstrmsstrekninger der elvestrekningene ikke er oppdemte,

men vannføringen er påvirket av oppstrøms drift av reguler-

ingsmagasin.
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Reguleringsmagasin

Konsekvensene i forbindelse med etablering og drift av magasiner

kan være tildels betydelige og ha store virkninger for vassdraget

nedstrms. Magasinene har ulik reguleringshyde (Tab. 3).

Tab. 3. Reguleringsmagasin i Norge fordelt etter reguleringshøyde

åjour pr. 1/1-1985 (fra NVE-VU 1985).

I. av totalt
Re h de Ant antall

0- 4,99 m 129 19,9
5- 9,99 II 11 9 18,4

10- 19,99 .. 1 74 26,9
20- 29,99 .. 107 16,5
30- 39,99 .. 60 9,3
4%0- 49,99 II 26 4,0
50- 59,99 " 15 2,3
60- 69,99 .. 6 0,9
70- 79,99 9 5 0,8
80- 89,99 hi 3 ,5
90- 99,99 .. 3 0,5

100- 09 99 1 0 2
um: %8 100 2:.

a#
&a. -

Fig. 24%. Skjoma er "hardt" regulert (Husebye, juni 1984).
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Der det etableres magasiner uten at det har vært en sjø tidligere,

dannes det en ny erosjonsbasis. Magasinene virker som sedimenta-

sjonsbasseng for det tilførte materialet. Økt stabilitet og be-

groing i elvestrekningen nedstrøms er vanlig resultat. Erosjons-

faren i tilknytning til slike magasiner er forholdsvis liten pga.

det beskyttende vegetasjonsdekket. Etter endel år kan utglid-

ninger i lsmasseskrAninger langs magasinet forekomme som flge av

at den bindende vegetasjonen dr ut i reguleringssonen.

De fleste større magasiner anlegges i forbindelse med naturlige

sjper eller sjsystemer. I enkelte tilfeller er det kun snakk om

regulering innen sjpens naturlige vannstandsvariasjoner. Slike

inngrep medfrer endret sesongrytme i sjben med ubalanse mellom

vannstand og vannføring i tillpselver. Erosjonen i deltaavset-

ninger og tilbakeskridende erosjon i tillpselver er den vanligste

konsekvens ved slike inngrep.

Den naturlige vannstandsvariasjon gjennom året varierer, men over-

skrider sjelden 3 m. Antagelig er rundt 90 av etablerte maga-

siner i Norge regulert utover den årlige naturlige vannstands-

variasjon (Tab. 3). Ved å endre frekvens og variasjoner mellom

hpyeste og laveste vannstand, endres betingelsene for likevekts-

tilstanden mellom prosessene som virker og stabiliteten langs

bassenget. Resultatet kan bli tildels betydelige endringer i løs-

massene rundt sjpene pga. utviklingen mot en ny likevekttilstand

tilpasset forholdene etter reguleringsinngrepet (KorbØl 1975,

Nielsen 1980).

Erosjonen rundt magasinene fører ikke bare til tap av land rundt,

men også til redusert vannkvalitet i selve magasinene. Store

mengder finkornet materiale bringes i suspensjon slik at vannene

kan bli helt blakket. Målinger fra Målvatn, Devdisjavrre og Gje-

vilvatn viser denne effekten med all tydelighet (Fig. 25 og 26).

Det sedimentholdige vannet vil også påvirke elvestrekningene langt

nedstrøms. Effekten er også velkjent fra reguleringen av Ustevatn

der vannkvaliteten så langt ned som i Krøderen var sterkt redusert

i flere år etter at inngrepet fant sted (Nordseth & Svantesvold

1980).
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En klassifisering gir følgende erosjonstyper:

1. Fluvial erosjon i elver og bekker ved utløp i magasinet
2. Bdlgeerosjon
3. Ras i lØsmasseskråninger
4. Grunnvannserosjon

Erosjonsprosessene kan virke hver for seg, men som oftest er år-

saken til skadene at flere virker sammen.

1. Fluvial erosjon:

Fluvial erosjon inntreffer som flge av ¢kt strømhastighet over

etablerte tilpasningsformer dannet mellom elv og innsjø (Fig.

25). Disse består vanligvis av finkornede og lite konsoliderte

masser underliggende et dekksjikt av grovere fraksjoner. Det vil

derfor oppstå tilbakeskridende erosjon inntil det er etablert en

ny gradient på elveløpet. Denne er bestemt av forholdet mellom

vannføring, partikkelstørrelser og vannstanden i magasinet. Spe-

sielt deltaavsetninger og bekkeinnlpp er utsatt for erosjon (Fig.

27) .
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Fig. 25. Suspensjonsmateriale og siktedyp i Gjevilvatnet etter

reguleringen (etter Nielsen 1980).
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Målvatn ble aldri
fylt opp til
naturlig vannstand
og konsentra-
sjonene holder seg
høye  hele somme-
ren. Årsaken er
erosjon i det
blottlagte bunn-
ma ter i alet. Dev-
d is ja vrre derimot
ble fylt opp for-
holdsvis tidlig
til naturlig vann-
standsnivå. Kon-
sentrasjonene av-
tar utover somme-
ren til lave ver-
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ing. Etter opp-
fylling er mulig-
hetene til ytter-
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Fig. 26. Konsentrasjonen av suspensjonsmaterialets variasjon med
tiden i Målvatn i Nordland og Devdisjavrre (etter Car-
stens og Solvik 1975).

RIVER

-9rig%

NATURAL BED

NEW STABLE BED

Fig. 27. Skjematisk skisse over en deltaavssetning med tilbake-
skridende erosjon (fra Carstens og Solvik 1975).



- 58 -

2. Blgeerosjon:

Erosjon oppstår langs strendene i magasiner. Potensielle ero-

sjonskilder er strmninger som flge av endret vannstand og blge-

bevegelse. Nar sjens vannstand er konstant over tid, vil blge-

nes aktivitet ha dannet stabile strandsoner rundt sjpen. Over-

flaten består av grovere fraksjoner fordi finmaterialet er vasket

ut. Denne grovere huden beskytter effektivt mot ytterligere ero-

sjon. Den stabile strandsonen når gjerne ned til ca. 2 meters dyp

(Nielsen 1980). Ved senkning vil strøm og blger kunne erodere i

det underliggende mer finkornede materialet. Den etablerte, sta-

bile strandsonen kan dermed gli ut.

Utviklingen av nye stabile strandsoner hindres ved at vannstanden

stadig endres. På denne måten utvikles stadig nye erosjonshakk og

karakteristiske terrasseformede strandprofiler dannes (Sundborg

1977). På lang sikt vil erosjonsprosessene føre til en utflating

av strandprofilet mot en ny stabil situasjon.

Blgeerosjonen er en sakte prosess og omfanget er særlig avhengig

av gradient, partikkelstørrelser i skråning, massenes mektighet og

blgest@rrelse.

Målinger har vist at erosjonen vokser proporsjonalt med gradienten

på stranda og at finkornede strandprofiler med gradient mindre enn

1:30 er stabile overfor blgeerosjon (Nielsen 1980). Homogene

finsedimenter i sand og siltfraksjonen er mest utsatt.

Områdene over naturlig vannstand er vanligvis mindre utsatt for

erosjon pga. vegetasjonsdekket.

3. Ras i lpsmasseskraninger

En alvorlig konsekvens ved etablering av reguleringsmagasiner er

utglidninger og ras i skråninger rundt magasinet. Rasene kommer

plutselig og kan noen ganger ha katastrofale dimensjoner (Korbl

1975). Grovt sett kan det skilles mellom følgende tilfeller som

alle kan være årsak til skred: vanntrykket mot skråningen blir

borte, Økt grunnvannsstrøm parallelt med eller horisontalt mot

skråningen, undergraving av skråningsfoten og tilleggstrykk på

bredd eller marebakke i form av is eller rekved. Dette har



- 59 -

sammenheng med at der oppstår ubalanse mellom grunnvannsspeilet og

vannstanden  i  magasinet.

I tillegg vil den vegetasjonsfrie reguleringssonen og blottlagte

bunnsedimenter være spesielt utsatt for overflateerosjon, som ofte

fører til dype nedskjæringer med utrasinger som resultat. De

nevnte former for skredaktivitet er hyppigst de frste arene etter

at reguleringsinngrepet er foretatt. Det kan ta flere år før

skredkantene blir stabile. I denne perioden vil også bØlger ero-

dere i skråningene.

4. Grunnvannserosjon:

Ved grunnvannserosjon er det grunnvannet som bringer materialet

ut. Grunnvannspeilets gradient og dermed også strømhastigheten

pker. Det er serlig kjemisk opplste stoffer som pa denne m&ten

blir tilf6rt vassdraget i strre mengder enn tidligere. Ogs&

minerogene partikler kan fraktes ut og kollaps i skråningen kan

bli resultatet.

Drenering av grunnvann  i  kildehorisonter vil også kunne forårsake

erosjon. De fr nevnte prosesser foregAr inne i skr&ningen, mens

denne form for erosjon foregår  i  den blottlagte bredden. Området

erosjonen virker  i  er karakterisert ved liten eller ingen vegeta-

sjon og vannmettede forhold, og er dermed godt eksponert for ero-

sjon og utglidninger. Resultatet kan være undergraving av skrån-

ingen og dermed igangsetting av st@rre eller mindre ras.

Eksempler på erosjonsskader i reguleringsmagasiner

(etter Korb6l 1975)

Gjevilvatnet

Gjevilvatnet i Drivavassdraget er et eksempel på ras forårsaket av

senkning under naturlig vannstand. Terrenget rundt vannet er for

det meste dekket av morene. Denne er stedvis overleiret av fluvi-

ale og glasifluviale sedimenter. Elver og små bekker har bygd ut

deltaer av grovere materiale som står med tildels steile skranin-

ger ut i vannet. Langs strendene er det stort sett finsedimen-

ter. Marebakken er ofte svært bratt og ved senkning av vannstan-
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den er den derfor meget utsatt for erosjon, både fra bdlger og

rennende vann.

Vannet ble senket vinteren 1973 med 3 meter. Virkningene var

minimale. Vinteren 1973-74 ble kraftverket satt i drift og senkn-

ingshastigheten var til % begynne med 7-8 cm/dgn. 18. februar

gikk det ras på sørsida av vannet etterat vannstanden var senket

ca. 5 meter. Skredet var ca. 400 meter langt i bakkant og tok med

seg spissen av en odde og ca. 100-180 meter av marebakken på hver

side.

Raset ble registrert ca. 5 km unna, ved at isen ble brutt opp og

store flak kastet pa land. Det er mulig at denne blgen utlste

et annet ras som gikk samtidig på den motsatte siden av vannet,

ca. 3,5 km unna.

Den 25.5.1974 da vannstanden var senket ca. 8,5 meter gikk et

stort ras på nordsida av vannet. Raset var 400 meter langt og tok

med seg spissen av en odde ca. 60 meter innover fra den gamle

stranda.

Devdisjavrre

Ved Devdisjavrre i Mlselv ble det registrert et strre skred i

sand/silt materiale som antagelig var et flyteskred. Raset hadde

en lengde på 350 meter og var ca. 10 meter dypt. Fluvial erosjon

over deltaavsetningen var meget markert. Elva hadde inntil

2.4.1974 gravd seg ned 10-12 meter og skåret seg 150-200 meter

innover ved oset. Dette til tross for en vintervannføring på kun

1 m?/s. 17.5 hadde elva senket seg ca. 15 meter over en bredde pa

ca. 15 meter. Utgravingen strakte seg 350-400 meter innover

deltaflaten.

20. juni var omr&det helt forandret. Vannf6ringen ble ansltt til

mellom 10 og 20 m?/s. Vannstanden var steget, og elvelpet hadde

derfor ikke senket seg mer. Bredden på elva var derimot Økt til

2-300 meter i en 500-600 meters lengde innover. Elva hadde totalt

gravd seg 1 km tilbake. I den øvre del var erosjonen meget

aktiv. Store stykker av bredden raste stadig ut. Elva eroderte i
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sin tidligere stabile bunn, og stein på 25-30 cm gikk som bunn-

transport.

Resultatet av erosjonen var at vannet ble blakket pga. sedimenter

i suspensjon.

Det er anslått at ca. 1,5 mill. m3 ble erodert fra deltaet og ca.

400.00 m? ved de resterende bekkeinnlp.

Elvemagasiner

Det er særlig i de større østlandsvassdragene etablert kunstige

magasiner for drift av elvekraftverk. Reguleringene innebærer

endringer i strmhastigheten ved innlopet i magasinet. Magasinene

virker som sedimenttasjonsbassenger. Nedstrøms dammene vil vann-

fringen opphre eller vere bestemt av en palagt minstevannfr-

ing. Sedimenttransporten vil være redusert til et minimum. Ned-

strøms utslippet fra kraftverket vil elva igjen få "normal" vann-

føring driftsperioden sett under ett. Effekten på nedstrøms-

strekninger er strre ved ukesdrift enn dbgndrift. Undergraving

eller degradasjon i elvelpet kan oppst& der utlopsvannet igjen

tilfres elveleiet.

Elver

Bunntransporten i elver med grus og stein er styrt av en terskel-

verdi som er bestemt av partikkelstørrelsen. Ved strømhastigheter

lavere enn terskelverdien opphører bunntransporten. Det er derfor

sjeldent observert elvedegradasjon nedstrøms magasiner der elve-

bunnen består av grus/steinpartikler (Kellerhals 1982). Sideelver

kan imidlertid skape problemer ved at de frer stein/grus inn i

hovedløpet som elva har for liten kompetanse og kapasitet til å

frakte videre (Karlsen & Stene 1978, Nordseth & Svantevold 1980).

Slik agradasjon kan føre til store problemer, men effekten oppstår

vanligvis først etter lengre tid. I Canada er slike problemer

dukket opp flere steder de siste årene (Kellerhals 1982).

Problemene består i lopsendringer og ny erosjon.

Prosessen akselereres ytterligere ved Økt vegetasjonsinnvandring.

Det antas & vere flere årsaker til dette. Nordseth og Svantesvold

(1980) påpeker effekten av mer stabile bunnforhold og kt foru-
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rensning, men også minsket sliping som flge av redusert material-

transport virker antagelig inn (Bogen pers. medd.). Vegetasjonen

pker ruheten i elvelopet og virker dermed ogs# til A ke sedimen-

tasjonen i elvel6pet.

Denne effekten blir ytterligere begunstiget ved at flomtoppene som

hadde transportkapasitet til å fjerne "overflØdig" materiale er

sterkt reduserte etter en regulering. En slik utvikling er påvist

i Hallingdalselva (Nordseth og Svantesvold 1980) hvor det også

konkluderes (s. 344-345):

"Arsakene til oppgrunning, bankevekst og den stadige tendensen
til innsnevring av det effektive elveløpet kan med andre ord
i stor grad henføres til et samspill mellom ulike konsekven-
ser av kraftregulering. Disse er redusert flomvannføring, og
transportkapasitet, langvarig og lav sommervannstand, Økt is-
erosjon og begroing i vassdraget pga. forurensing. Resul-
tatet innebærer en tilpasning mot et hydraulisk mindre effek-
tivt elvelp. Dette skulle ogs& tilsi at oversvmmelsesfre-
kvensen langs vassdraget i det lange lØp ikke endres i samme
grad som for den yeblikkelige endringen i flomvannfiring
hver gang et nytt kraftprosjekt settes i drift. Dette er en
konsekvens som det foreløpig ikke finnes annet enn indisier
for i Hallingdalselva. Men i andre og mer masseførende vass-
drag er det en langtidseffekt som, hvis den ikke tas hensyn
til, kan redusere de positive konsekvensene av senket flom-
vannføring langs vassdraget. Det er ihvertfall et moment som
er blitt påpekt i reguleringsplaner for bl.a. Glomma, Bvra
og Jostedla hvor tilpasningsdynamikken i elvelpet pga. den
aktive bunntransporten og ustabile bankevandring, kan gi en
atskillig raskere respons på et endret avlØpsregime. I så
henseende vil elvas reduserte hydrauliske effektivitet kunne
være en faktor som har store praktiske konsekvenser."

Den regulerte vintervannfringen kan fre til kte problemer og

dermed Økt erosjons- og flomfare (Andersen, B. 1978). Slike pro-

blemer er påpekt flere steder; samløp Otta - Gudbrandsdalslågen

(Be pers. medd.), Hallingdalselva (Nordseth og Svantesvold 1980)

og flere steder i Canada (Kellerhals 1982).

Skjoma i Nordland er et eksempel pa effekter i elvelp som flge

av regulering. Vannføringen er sterkt redusert, tidligere mate-

rialkilder blitt inaktive og dagens elv har utviklet et nytt lØp i

det gamle. Bunnmaterialet består hovedsakelig av stein og grus,

selv om enkelte strekninger i forbindelse med terskler har noe

sand. I dette vassdraget er suspensjonstransporten redusert fra

ca. 50 000 tonn/år fØr regulering til ca. 500 tonn/år etter (Faug-
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li 1985). Langs vassdraget er det flere skråninger som står i

rasvinkel mot elva. I bunnen har disse utviklet armeringslag til-

passet flomvannfringene fr regulering. Dette laget vil hindre

ytterligere erosjon. Dagens elvelp eroderer i det tidligere av-

satte bunnmaterialet. Stedvis er denne erosjonen betydelig og

grove stein kan gå i transport.

Avlpet fra kraftstasjoner f@res ofte ut i hovedelva ved kanaler.

I denne forbindelse kan det oppst agradasjons- og degradasjons-

problemer bade i kanalen og det naturlige elvelbpet (Fletcher

1984).

Andre konsekvenser

En lite påaktet konsekvens er sandflukt i reguleringsmagasiner der

større deltaområder blir eksponert for vind. Fenomenet har vært

observert flere steder, mest alvorlig i forbindelse med Tunsberg-

dalsmagasinet. Bogen (in prep.) relaterer sandflukt til stor

materialtilførsel og en spesiell partikkelsammensetning på de til-

førte sedimenter. Kornfordelingskurver fra Tunsbergdalsmagasinet

er sammenfallende med tilsvarende for løsavsetningene fra siste

istid. I tillegg er størrelsen på det ekponerte området av av-

gjørende betydning. Magasinenes morfologi er derfor vesentlig for

om problemet skal oppstå eller ei.

Problemet har f.eks. oppstått ved reguleringen av Tunsbergdals-

vatn, årsaken kan være at finkornede sedimenter var blottlagt ved

nedtapping og er dermed eksponert for vind.

Hvordan endringer i suspensjonstransporten innvirker på vass-

dragets resipientevne er lite undersøkt. I senere tids forskning

er det påvist at visse stoffer (f.eks. fosfor) binder seg til

visse partikkelstørrelser i jorda (Brynhildsen 1985). Ved

endringer i suspensjonstransporten forandres elvas Økologiske

likevekt. Sedimenter i vassdrag og deres betydning for stoffom-

setningen vies n strre og stbrre oppmerksomhet. Det er et pro-

sjekt igang ved Gefo og problemet er tatt opp til diskusjon av

Norsk Vannforening, Norsk Limnologforening og inngår i arbeidet

til Nordisk Hydrologisk Program.
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Tilsvarende kan begroingsproblemet muligens også relateres ikke

bare til Økt forurensning, men også til den sterkt reduserte tran-

sport av sand og siltpartikler. Disse kan ha en ganske betydelig

slipeeffekt mot bunnmaterialet.

Endrede transport og sedimentforhold kan også ha direkte konse-

kvenser for de biologiske forhold  i  elvene ved at f.eks. fiskenes

gyteplasser blir bdelagt.

Tilsvarende er elvekant- og flommarksvegetasjon avhengig av det

Økologiske samspillet mellom flommer og sedimentasjon (Andersen &

Fremstad 1986).

Avbtende tiltak

Nå inngår bestemmelser om minstevannfØringer og terskelbygninger

vanligvis i konsesjonsvilkårene. Muligens vil en mer fleksibel

bruk av magasinvannet kunne lse endel av de foran nevnte proble-

mer. For å unngå de største problemene med ras og utglidninger må

senkningshastigheten  i  magasinene tilpasses endringene i grunn-

vannspeilet. Dersom grunnvannet "flger med" vil stabiliteten Øke

betraktelig. Vannstanden i magasinene kan også tilpasses flomfor-

hold i tilfrselselver. Ulike former for forbygninger i innlps-

elver, langs deltaer og spesielt utsatte strekninger langs

strender vil redusere den fluviale erosjonen.

Studier av terskelbasseng har vist at det kan foregå transport

gjennom disse ved hye vannfringer. Stedvis har det ogsa vert

tegn til degradasjon nedstrøms enkelte terskler (Faugli 1985).

6.4.4. Glasial eomorfolo i

Breene er av stor interesse i kraftutbyggingssammenheng da de fun-

gerer som store flerårsmagasin for vann, og i tørre og varme somre

avgir store mengder vann. Her i landet er det hittil bare fore-

tatt et subglasialt breelvinntak; under Bondhusbreen, en brearm av

Folgefonna. Inngrepene her har gitt nyttig erfaring, men det

finnes fortsatt lite kunnskap om virkningen av slike subglasiale

breelvinntak på de naturlige glasialgeomorfologiske systemene

(Wold & strem 1979a,b, Hagen et al. 1983, Hooke et al. 1985).
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Hook et al. (1985) nevner her endringer som antagelig har skjedd

på grunn av inngrepet:

"There are two indications that permanent changes may have
occurred in the present case .... The extraordinary varia-
tions in discharge during the summer of 1979 the second year
of operation of intakes in area "3", suggest the possibility
of collapse of a conduit and temporary subglacial damming of
the flow. Such events have not been observed subsequently.
Does this mean that the intakes somehow altered the drainage
system under the glacier and that the extraordinary events
described were an indication of this changes? ... The steady
decline in bedload transport ... and in the concentration of
large boulders also suggests a permanent change of some
type.

More dramatic changes in glacier regime might be expected
downglacier from the intakes, of course, due to removal of
water and sediment at the intake level. Such changes are
most likely in locations where subglacial channels frequently
flowed full and were under pressure prior to diversion of the
water. We, as yet, have not detected any evidence for such
changes downglacier from the intake level, and those changes
so far identified upglacier from the intakes do not appear to
be cause for concern."

Ved Bondhusbreprosjektet sedimenteres breelvmaterialet i et kammer

under breen. Dette materialet fres ut i lopet av en til to timer

pa sensommeren nar vannfringen er stor (Hooke et al. 1985) og

legges opp i en tipp i brekanten.

Dette sammen med bortføringen av det aller meste av brevannet vil

matte  f  flger for de naturlige geomorfologiske former og pro-

sesser knyttet til morenematerialet på sidene av breen og foran

bresnuten. Materialet i tippen som eventuelt ligger på eller i

kontakt med breen vil bli påvirket av breens bevegelse, og blir

fraktet eller skj@vet videre fremover. Tippmaterialet vil bli

fordelt fremover til bresnuten og her lagt opp som deler av geo-

morfologiske formelementer. Som en flge av materialets plasser-

ing vil de geomorfologiske formelementene antagelig kunne få en

større utforming på denne siden av breen enn  i  andre avsetningsom-

råder  i  brekanten.

Ved å fjerne breelven blir materialtransporten borte med store

flger for prosess og form som er naturlig i breelver (jf kap.

6.4.3). I hvor stor grad fungerer brevannet og materialet som

glidemiddel for breen? Vil bortfringen av store mengder av dette
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kunne bremse opp breen nedenfor inntakene og i hvilken grad vil

det påvirke formelementene i brekanten? Disse og en rekke andre

spprsml ligger ubesvart pa dette tidspunktet i utbyggingsfasen av

subglasiale elveinntak.

Ved etablering av reguleringsmagasin hvor brefronten blir dykket

under øvre vannspeil, vil kalving kunne oppstå og dermed kan store

isklumper brekke ls og flyter rundt i magasinet. En vet lite om

hvilken betydning dette kan ha for damanlegget, innlpsluke m.m.

når de kommer i kontakt med isblokkene.

NVE-Hydrologisk avdeling har fremmet forslag om å etablere et

laboratorium i forbindelse med et eventuelt breelvinntak under

Engabreen i Svartisen. Her er det planer om et permanent

forskningslaboratorium for viderefre studiene fra Bondhusbreen

av bl.a. erosjon, subglasial hydrologi, sedimenttransport, trykk-

og temperaturmålinger under breen. Dette laboratoriet vil kunne

skaffe til veie viktig data og informasjon om dagens glasialgeo-

morfologiske prosesser og former, som ogsa er nkkelen til en

videre forståelse av kvartærtidens former og prosesser.

6.4.5. Karst eomorfolo i

Karstformene er relativt lite underskt og mange av formene er

nylig blitt oppdaget. De fleste av objektene er urørte, men

enkelte av områdene er allerede påvirket av vassdragsregu-

leringer. Tilgjengeligheten til karstområdene varierer, men en

rekke områder ligger utilgjengelig til.

I Saltfjell-Svartisen-området, er det påpekt at en rekke former

blir truet av den planlagte utbyggingen (Lauritzen 1981a). Også i

andre vassdrag er dette blitt påpekt (Bogen 1976b, Faugli 1976b,

1977c, Haugane 1985).

Lauritzen (1981b) har gitt en oversikt over de ulike karstformer

og deres sårbarhet med hensyn til vassdragsreguleringer (Tab. 4).
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KARSTFENOMENER A. "Drukning" B. Tørr-

(objekter) ppdeing leging

C. Anleggs-

virksomhet

D. Okt ferdsel
som fige
av vei

l.

Overflate-
former.
(Karren, doli-
ner, tgrre
daler, etc)

Enhvermulig-
het ror under-
skelse av-
skjæres.Evt.
dokumentasjon
og forskning
4 sires fhr
regulering.

2.

Resente
hvdrologiske
systemer.

3.

Grotte- "
systemer.

l.

Sedimentære
strukturer
i grottene.
Fossiler.

5.

Drypstein
og andre
sekundær-
mineraler.

6.
Resente
biologiske
forekomster.

Ingen innvirk- Kan lett Øde-
ning,idet legges eller
fonnene og pro-begraves,hvis
sessene som su-ikke oppmerk-
danne ikke er somhet utvises
avhengige av Karrenformer
fluvia.le system er ofte spin-
av den type kle, og
som utbygging brekkes lett.
berører.

Kan lett ide-
legges
(souvenirer og
fors»pling).

Som l A. II Eventuell
fors5pling.

Fossile gret- Souvenir jakt
ter berøres

"
inskripsjoner

ikke, aktive generell
grottersom forspling.
l A.

Svertsårbare
for ferdsel;

Som 1 C. kartlegging og
Daterings- dokumentasjon

Som 1 B. muligheter 4 gjsresCr
avskjamres. utbygging skjer.

Sprengnings-
arbeid i nær-

srbarc.heten kan Svært
Ødelegge for- Souvenirer.
masjonene. Gode lokali-
Daterings- teter bØr
muligheter låsesav.
avskjæres.

Antakelig li te
påvirket av

Økologiske ferdsel, men
systemer mis- Soml C. fors/pling og
ter nærings- forurensing av
tilfirsel. fremmed msteri

ale utelukker
muligheten til
Økologiske
studier.

Tab. •

6.4.6.

Karstformer og deres sårbarhet (Lauritzen 1981b).

Skrånin s eomorfolo i

Dette felt har vært viet liten oppmerksomhet sett i relasjon til

kraftutbygging i Norge. Unntaket er massebevegelsen som en viktig

faktor for sedimenttilgangen i våre vassdrag.

Massebevegelse i skråninger er en ren gravitasjonsbevegelse og kan

klassifiseres etter relativ bevegelse; langsom eller hurtig og

etter bevegelsens art; strømmende, glidende eller fallende (Sharpe

1938). Massebevegelsen kan foregå kontinuerlig eller plutselig.

Alle overgangsformer finnes.
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I Norge har vi flere områder som er preget av aktive skråningspro-

sesser. Ved kraftutbygginger kan disse bli Ødelagt ved veibygg-

ing, masseuttak og magasinering.

Verdien av områder der massebevegelse er en særlig aktiv prosess

eller der formene forårsaket av massebevegelse fremtrer med stor

klarhet eller mangfold blir bl.a. påpekt av Rye et al. (1984),

Faugli & Husebye (in prep.).

Periglasiale former

Periglasiale former dannes ved rik tilgang på vann og varierende

temperaturer rundt Oc. I tillegg er partikkelstdrrelsen i ls-

massene en avgjørende faktor. I Norge finnes periglasiale former

i hyfjellsomradene. Omrader der form og prosess er sarlig godt

utviklet er av særlig interesse. Enkelte former er vanlige, andre

er mer uvanlige i en nasjonal sammenheng. I forbindelse med

kraftutbygging er periglasiale forekomster sårbare mot veibygging,

masseuttak, riggplasser og neddemming. I de fleste tilfeller vil

det nevnte inngrep helt Ødelegge forekomstene for all ettertid.

6.5. LANDSKAP

Inngrepene må tilpasses de eksisterende landskapselementer, land-

form og vegetasjon, samtidig som det er viktig å bevare dem mest

mulig intakt (Faugli 1977d). Sårbare geoelementer er de vannrela-

terte formene, formene  i  løsmateriale samt storformene (Andersen &

Faugli 1986).

Kraftlinjer utgjr i dag et meget iyenfallende element i land-

skapet, men dette tas ikke opp i denne rapporten.

Magasin

Ved etablering av reguleringsmagasin, enten ved regulering av

allerede eksisterende sjøer eller neddemming av områder, vil vann-

flaten/vannspeilet bli et dominerende element, avhengig av regu-

leringshyde og neddemmingsomr&dets areal. Dette kan ved strre

reguleringer ofte endre og bryte de opprinnelige landformene.
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Reguleringsmagasin i forbindelse med elvekraftverk har liten land-

formmessig betydning, men de kan ha betydning for terrengformene.

I områder hvor store reguleringsmagasin vil bli opprettet vil

deler av karakteristiske storformer kunne gå tapt, og erstattet av

en vannflate/vannspeil. Det fører til brudd på de opprinnelige

storformene, linjeføringen og formelementene (terrengformer). Ved

lav vannstand vil ofte grunner og øyer tre frem og bryte vann-

flaten.

Vegetasjonen er et viktig element i bindingen av løsmaterialet i

reguleringssonen og selv ved sm# reguleringshyder vil det skje

betydelige vegetasjonsendringer (Andersen & Fremstad 1986). I og

med at mye av vegetasjonssonen blir delagt vil jordlaget/ls-

materialet bli eksponert for erosjon. Sonen vil ha størst bredde

i magasin med stor reguleringshyde og lite relieff. I denne

sonen er formelementer/terrengformer i løsmasser sterkt utsatt.

Sonen blir her et dominerende element i landskapet.

Demningene kan ha store dimensjoner. Disse blir ofte meget

markerte i landskapet. Demningene bryter det opprinnelige land-

skapsrommet og medfrer en annen linjef6ring enn den naturlige.

Demningen kan ofte bli et dominerende formelement som forstyrrer.

Her er valg av form og tilpasning av stor betydning. Ved bygging

av den store Sysendammen var det et klart ønske å markere

menneskeverket og få frem kontrast (Hillestad 1981).

Massetak

Til dambygging, veier o.l. trengs store mengder lsmateriale. Til

dette formål nyttes naturlige forekomster og sprengstein. Apning

av massetak foretas derfor ofte i morenerygger, glasifluviale

terrasser o.l. (Fig. 28).

Tidligere ble disse uttakene stående igjen som sår i landskapet.

I dag satses det på å redusere disse ved forming, planering og

tilsåing for å få området mest mulig tilbake til naturlig til-

stand. Selv om det foretas restaurering er den naturlige formen

delagt (jf kap. 6.4.2). Hvis mulig skes det n& etter masser som

ligger i kommende reguleringsmagasin.
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Regulert vannfring i elver

Når vannføringen i elver og bekker blir sterkt redusert eller

tørrlagt vil hele eller deler av elvebunnen bli blottlagt (Fig.

29). Et naturlig parti i landskapet hvor det før rant vann er

gjort om til en gold steinstripe som skaper en sterk kontrast med

vekslende fint og grovt materiale avhengig av gradient og

materiale. Der hvor elva før gikk i fosser og stryk er det bar-

spylt berg igjen. Elver og fosser som er viktige elementer og

binder vannene sammen og skaper liv og bevegelse i landskapet er

borte. Viktige naturlige prosesser og formelementer er blitt Øde-

lagt (jf kap. 6.4.3). På elvestrekninger med liten gradient er

det små pytter og sumper igjen.

I områder med fint elvemateriale vil vegetasjonen etablere seg.

Landskapsbildet blir også da forandret.

Ved minstevannf@ring vil den nye vannfringen i elva ha evnen til

erodere videre ned i det gamle elvelpet, eks. Skjoma (Faugli

1985). Etablering av kunstige terskler i elver med minstevann-

føring er et virkemiddel for å redusere noe av skadevirkningene.

Bygging av terskler er bare hensiktsmessig i elver med lengdepro-

fil rikt på partier med lite fall (Hillestad 1982). Valg og ut-

forming av materiale er viktig, og de må tilpasses landskapet. En

rekke vassdrag med stor gradient som f.eks. på Vestlandet egner

seg dårlig til slike tiltak. De blir derfor liggende igjen uten

noen virkemidler for bte pa skadene.

Pålagt minstevannføring kan også landskapsmessig bety at elva i

naturlig trre perioder, far en unaturlig stor vannfdring.

Overfbringstunnel/Kraftverkstunnel

Overføring av vann fra bekker og elver til kraftverkssystemet

skjer i overveiende grad i tunneler i fjellet. Enkelte eldre og

nye mindre kraftverk fører vann fra magasin til kraftverk med rør-

gater i dagen. Rørledningene ligger ofte eksponert og blir lett

et dominerende element i landskapet. Det er viktig å legge dem

inn i klfter og skar i dalsidene i stedet for på fremspring i
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Fig. 28. Materiale fra Bted@olas vifte (sideelv til Jostedøla ved

Fåbergstølsgrandane) benyttes av anlegget (Faugli, aug.

1985) .
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Fig. 29. Tørrlagt strekning i Mandalselva (Faugli juni 1980)
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fjellsiden. Vegetasjonen er et viktig element som br benyttes

der det er mulig, for skjule rørgatene.

Ved overføring av vann fra naboelv/bekk nyttes  i  enkelte tilfeller

åpen kanalisering. Dette virker inn på terrengformene og kan også

"punktere" strre landskapsrom.

For overføring  i  fjell er det bare inntak- og utslippstedet som er

synlig. De fleste overførings- og inntakspunktene er som regel

bare markert med hull i fjellet. I magasin ligger de i hyde med

lavere regulert vannstand og har ingen betydning  i  denne sammen-

heng. For bekke- og elveinntak er det  i  enkelte tilfeller behov

for sedimentasjons- eller oppsamlingsbasseng for uorganisk og

organisk materiale. Disse bassengene er av relativt liten

størrelse og lett å tilpasse  i  terrengformene. For sedimenta-

sjonsbasseng med stor materialtilgang vil lagringen av dette kunne

by på landskapsmessige problemer i dalsider og på eksponerte

steder.

Anleggsveier

I anleggsperioden blir det bygget en rekke permanente og midlerti-

dige veianlegg. Veiene blir av tekniske eller Økonomiske årsaker

ikke alltid tilpasset landskapet. De må  i  størst mulig grad bli

underlagt både storformer og terrengformer. En slik tilpasning må

tilstrebes for i strst mulig grad & unng& sAr og skjeringer i

fast berg og løsmasser, bl.a. koller, knauser, morenerygger,

eskere etc. I flatt og svakt skrånende terreng slipper en krabbe-

svinger. I disse områdene er det lettere tilpasse veianlegget.

Men  i  skråninger og dalsider blir veibanen ofte skåret inn  i

sidene samtidig som yttersiden blir fylt opp med løsmateriale.

Her må det anlegges en rekke krabbesvinger. Disse veianleggene er

sterkt eksponert  i  landskapet, både ved skjæring og fylling.

Strst skade gjr de nar de blir lagt i fremspring i stedet for i

kl6fter og innskjaringer. Her er det ndvendig A utnytte skr&-

ningens og dalsidens vekslende form.

Tipper

Overskuddsmaterialet fra fjellrom, trykksjakter, tunneler m.v. ble

bare for noen år siden lagt opp i store, lite landskapsmessig til-
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passede tipper (Hillestad 1973). Disse fikk form bl.a. som terr-

asser og raskjegler. Mest iyenfallende er de verste i dalsidene

i forbindelse med tverrslag, f.eks. i Setesdalen og Hallingdalen.

Materialet består i overveiende grad av grov sprengstein som det

er vanskelig å beplante. Disse formene står ofte markert frem i

landskapet og danner sterk kontrast til storformene rundt. I dag

drives en del tunneler med fullprofilbormaskin. Materialet fra

denne prosessen er finere og lettere å forme og beplante. De

siste årene er det lagt stor vekt på å tilpasse overskuddsmate-

rialet i storform og terrengform, eller å lage nye terrengformer

som kan falle bedre (godt) inn i landskapet (Hillestad 1985). I

områder av liten til ingen landskapsmessig sarinteresser kan slike

inngrep være med p a gi landskapet en ny spennende karakter sam-

tidig som det kan ha stor samfunnsmessig nytte, f.eks. Ana-Sira

utbyggingen.

Kraftverk

De aller fleste kraftverk i dag legges i fjell. Enkelte mindre og

elvekraftverk blir lagt i dagen. Disse ligger ofte  i  nær til-

knytning til allerede eksisterende kulturelementer og vil derfor

ha liten eller ingen landskapsmessig innvirkning.

6.6. FORSKNING OG UNDERVISNING

Inngrep  i  vassdrag har både positiv og negativ betydning for

forskning og undervisning. På den ene side mister en områder hvor

det kan innhentes viten om de naturlige prosesser, på den andre

siden reiser inngrep nye problemstillinger som kan være av inte-

resse & fa belyst forskningsmessig.

For den anvendte forskningen er det viktig ha uforstyrrete refe-

ransevassdrag for & kunne bedmme forholdene i de regulerte vass-

dragene (jf kap. 7.3). For å kunne arbeide med å klarlegge funda-

mentale prinsipper, må grunnforskningen også ha et utvalg av

uregulerte vassdrag, der de ulike formtypene og prosessene er

representert.
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Vassdragene og dets nedbrfelt kan ikke vurderes isolert i forskn-

ingssammenheng. For å forstå et områdets utvikling innen geofag

kan det berrte omradet vere en del av en strre sammenheng. Det

kan vere en form, avsetning eller prosess som utgjpr en nkkel til

løsningen av et vitenskapelig problem, enten innen grunnforskning

eller den anvendte forskning. I slike tilfeller er det nødvendig

å foreta kartlegging fr inngrepene finner sted, slik at dataene

sikres for senere bruk.

Både innen forskning og undervisning finnes noen helt spesielle

lokaliteter som betegnes klassiske. Det vil si at disse har vært

studert eller har vart brukt i undervisningsyemed i lang tid,

f.eks. Nigardsbreen med Bredalen.

Felt der det finnes observasjoner og målinger fra langt tilbake i

tiden som kan gjentas, vil det også være viktige åta vare på. Vi

har alt for få lange måleserier i norsk geofaglig forskning.

Det er en meget vanskelig oppgave å peke ut felt som vil egne seg

for forskning i fremtiden, fordi vi ikke kan forutsi hvilke pro-

blemstillinger eller metoder som kan bli aktuelle (Gjessing

1980). Imidlertid er dette punkt viktig, ikke bare når det gjel-

der grunnforskning, men også når det gjelder anvendt forskning.
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7. RESSURSREGNSKAP

7.1. INNLEDNING

Disponering av natur, krever oversikt over ressursene. Skal det

brukes av kapitalen, må en vite hvor mye som kan brukes. Videre

er det viktig ha klarhet i om de ressurser som skal nyttes er

fornybare, betinget fornybare eller ikke-fornybare (lagerressur-

ser).

Ved et ressursregnskap burde en belyse følgende, som generelt også

ofte er utgangspunktet:

1. Hvor stort er forbruket av en ressurs i forhold til dens

naturgitte grenser?

2. Hvor god er ressursbruken?

3. Hvilke virkninger har ressursutnyttelsen på natur-

miljet?

I geofaglig sammenheng vet vi lite om vår totale kapital. Det

brukes stadig av ressursene og først  i  det siste har en blitt opp-

merksom på at knapphetssituasjonen oppstår på enkelte forekomster.

Oversikt over vernede eskere, meandere, alpine formelementer osv.

mangler. Derimot har vi oversikt over fysiske størrelser om

naturen, som f.eks. fossers hbyde, innsjers areal, hydrologiske

parametre osv.

7.2. TYPEVASSDRAG

Gjennom arbeidet med verneplanene for vassdrg er det fokusert p
typevassdrag. Dette ble så stadfestet i Verneplanens målsetting

(St.pr. 4 1972-73). I dennes pkt. a heter det:

"De utvalgte vassdrag med tilsttende omr#der br representere
et variert tilbud av verneinteresser og typer av vassdragsom-
rader. Noen av omr&dene bpr vere av betydelig stdrrelse."
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Typevassdrag brukes ofte synonymt med typer av vassdragsområde

eller i forstaelsen vassdraget med dets nedbrfelt. Det er van-

skelig å definere klart hvilke områder de er type for, eller

hvilken region. Skal geofag være sikret en forsvarlig dekning av

typevassdrag for hele landet må typebegrepet defineres og rela-

teres til en akseptabel regioninndeling (jf kap. 5.1.).

Generelt er et typevassdrag et vassdrag som er representativt for

den regionen det tilhborer. Det a peke ut et typevassdrag forut-

setter derfor at det foreligger en oversikt over de viktigste

trekk innenfor alle fagområder, og innenfor hele regionen. Vik-

tige sider som bl.a. ma vurderes er regionenes hydegradient,

topografi, variasjon i berggrunnsgeologiske, kvartærgeologiske og

geomorfologiske trekk, elvesystemenes utforming og prosesser

knyttet til disse, sammensetning og variasjon i flora og fauna og

variasjon i fysisk-kjemiske og biologiske forhold innenfor vatn og

vassdrag.

En naturlig forutsetning for et typevassdrag er at det må ha en

viss utstrekning dersom regionens variasjon skal være represen-

tert. Det er vanskelig definere hvor store de må være da dette

er avhengig av hva de inneholder av variasjon. Oftest vil det

være behov for flere typevassdrag innenfor regionene, særlig i be-

traktning av hva vi har av aktuelle vassdragsobjekter.

Ved valg av typevassdrag vil en ofte komme opp i et dilemma: Hvor

store inngrep skal en akseptere innen nedbørfeltet og likevel si

at det er representativt som typevassdrag?

Helt fra de frste menneskene satte sine ftter p norsk jord, har

de i Økende grad påvirket natursystemene. Vassdragsreguleringer

griper fundamentalt inn i vår natur og virker inn på denne. Både

kvalitative og kvantitative faktorer berøres. Vannkraftutbygging

har f.eks. endret avrenningsforholdene i nesten alle større dal-

frer og minsket livsmangfold og produksjon i innsj@er og elver.

Det sier seg selv at en ved egnethetsvurderinger vil måtte godta

visse inngrep i vassdragene, da kulturlandskap også er en del av

det geografiske landskapet. Ved den geofaglige omtalen av type-
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vassdraget kan det være nyttig A bruke det geografiske landskaps-

begrepet (jf kap. 3).

I motsetning til hva en kan akseptere av inngrep i referansevass-

dragene (jf kap. 7.3), vil inngrep i et typevassdrag kunne være et

akseptabelt element i den geofaglige vurderingen.

Innen geofag har en behov for typevassdrag. Det må ivaretas et

nett av vassdrag som ivaretar/sikrer landets typiske geofaglige

trekk.

Vedlegg III gir en analyse av dekning til geofaglige typevassdrag

ut fra den gitte naturgeografiske regioninndeling av Norge (jf

kap. 5.1).

Av dette fremgår at flere regioner er dårlig dekket eller har ikke

sikret typevassdrag på Verneplanen. Spesielt utsatt er søndre- og

vestlige del av Østlandet og kystområdet fra Stavanger og nord til

Nordkapp, samt deler av Nordland. Under arbeidet med Samlet plan

er det tatt delvis hensyn til dette misforhold.

Vern av Lyngdalsvassdraget er en forutsetning om en skal ivareta

typiske elver pa Srlandet. Det br ogs medtas stryk/fall-strek-

ninger i Otra, samt at Tovdalsvassdraget også har kvaliteter som

bbr ivaretas. Ellers er A merke seg at Vegrdsvassdraget m sies

å være et kystnært vassdrag. Denne type vassdrag er mangelfullt

ivaretatt for@vrig.

Visse deler av Vestlandets typiske landskap har fallt ut. Dette

gjelder spesielt ytre og midtre deler av Sogn og Fjordane og om-

rådet rundt Jostedalsbreen er heller ikke faglig tilfredsstillende

ivaretatt (Faglig utvalg for naturforvaltning 1986).

I Tr@ndelag mangler fortsatt vern av et sammenhengende system fra

kilde til fjord. Dette ville også til en viss grad kunne kompen-

sere for Østlandets udekkete behov.
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7.3. REFERANSEVASSDRAG

De prosesser som idag omformer landskapet, står sentralt innen den

geofaglige forskningen. Områder med aktive prosesser er spesielt

interessante. Andre prosesser har også betydning om enn i mindre

grad (jf kap. 2).

Ved inngrep i et nedbrfelt vil prosessene bli forstyrret. I

naturen endres også aktiviteten/intensiteten til de ulike pro-

sesser. Hva er så årsaken til endringene i et gitt felt - de kun-

stige eller de naturgitte forhold?

I den anvendte forskningen er det behov for å ha vassdrag nær fri

for inngrep, slik at utviklingen av de naturbetingede prosessene

kan flges. Disse vassdrag virker da som referanse for dette.

Referansevassdragene skal tjene som standard som endringene i

vassdrag med inngrep skal kunne måles mot. De skal fungere som

en informasjonsressurs hvor samspillet mellom de enkelte deler av

natursystemene er intakt, og hvor utviklingen kan fortsette upå-

virket av endringer forårsaket av mennesker.

Det genuine forskningskrav til et vassdrag og dets tilhorende ned-

brfelt er at det er fullstendig fri for inngrep. Referansevass-

dragene er derfor viktige innenfor forskning og undervisning.

Menneskene har bestandig og i Økende grad pvirket natursys-

temene. Dette tilsier at i dagens teknifiserte samfunn eksisterer

ikke "urlandskapet". Vi vil ikke finne områder hvor forskningens

genuine krav til uberrthet kan oppfylles.

Det ma da skes etter felt hvor pavirkning og inngrepene er mini-

male. Kravet om at vassdragets vannsystem er intakt er mulig å

oppfylle. For de fluviale prosesser er dette fundamentalt. Vik-

tigheten av referansefelt er åpenbar for fluviale-, glasiale- og

frostprosesser. Men også felt med kalkbergarter er aktuelle pga.

karstutvikling. Også andre aktuelle formelementer har behov for

referansefelt (f.eks. avrenning, grunnvann, leirområder, breom-

rder).
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Krav om naturlige avrenningsforlp  i  vassdragets lpp er nar abso-

lutt. For % dekke st6rst spekter av faglige forhold vil vassdrag

fra kilde til hav være mest egnet. I et referansesystem for Norge

må dette likevel styrkes med delvassdrag for at de aktuelle fag-

lige forhold dekkes.

Viktigheten av å ha et referansesystem ligger også i at vi ennå

vet for lite til å kunne forutsi de mer vidtrekkende og langsik-

tige flgene av vassdragsreguleringer og de andre tiltakene som

flger en regulering. Ved alle inngrep vil det, foruten de kjente

virkninger, kunne opptre en rekke ikke kjente virkninger, og mange

av disse vil frst vise seg lang tid etter at inngrepet ble ut-

frt. De aller fleste, hvis ikke alle endringene, er irreversi-

ble, dvs. vassdragene vil ikke kunne bringes tilbake til sitt opp-

rinnelige utviklingsforlp. Da mange endringer er sm og skjer

gradvis, kan det være vanskelig skille dem fra virkningen av

andre inngrep og fra naturlige prosesser som ogs% medfrer

endringer.

Referansevassdragene skal tilfredsstille to viktige behov:

1. Fagene har selv behov for intakte systemer til bruk for

grunnforskning. Disse behov bestemmes ut fra de problem-

stillinger som til enhver tid er aktuelle innenfor faget.

2. Vi har behov for vassdrag hvor det er mulig a studere de

endringer som skjer innenfor systemene. Alle systemer er

underlagt endringer av både kortsiktig og langsiktig art, som

dels skyldes naturlige endringer og dels vår medvirkning.

Med verneplanene for vassdrag er det vernet et større antall ned-

børfelt og delfelt. For noen av disse er det dokumentert kvalitet

som geofaglig referansevassdrag. I andre felt er vår viten om det

faglige innhold for lite til at vassdraget kan vurderes. Det

arbeides med å få frem en oversikt over behov og dekning av dette

innen geofag (jf kap. 7.5).

Nasjonal oversikt

Det er av interesse åta hand om vassdrag hvor vannsystemet og

dets hydrologiske forhold fungerer mest mulig naturlig. Dette må
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også sees under fremtidens perspektiv ved at feltene som utvelges

kan forbli intakte. Det er få vassdrag som er aktuelle her.

Med unntak av elver og bekker i nasjonalparkene og andre vernede

områder i henhold til lovverket, er det få objekter som oppfyller

disse krav. Ikke desto mindre er disse vassdrag av spesiell type

og er så absolutt truete naturdokumenter.

På Østlandet er det få aktuelle objekter. I Femundsmarka og

Jotunheimen nasjonalparker kan det være egnede elver. Utover

dette kan nevnes Hemsedalsfjella/Filefjell-omradet hvor restfelter

etter kraftutbyggingen utgjr et litt strre hyfjellsomr&de med

aktuelle elver i vre del av Lardalsvassdraget, Skakadla og Gron-

dla (i Hemsilas felt). Deler av omrAdet er vernet, mens Grind6la

er foreslått inntatt på Verneplan III.

sørlandet er relativt lite kjent. Det kan være visse aktuelle

delfelt i Njardarheim ved restfelt til Otra og Mandalselv. Lyng-

dalsvassdragets indre del har kvaliteter, men landbruksveier og

nydyrking har kt presset pa disse heiflatene.

Jæren har ingen kjente aktuelle objekter.

På Sørvestlandet har deler av Bjerkreimvassdraget (vernevedtak

usikkert) og Frafjordvassdraget interesse. Det er få aktuelle

objekter som er kjente videre nordover til Sognefjorden. Indre

deler av Vikedalsvassdraget er interessant, likeledes Sanviksdalen

(på Samlet plan) i sørlige del av Folgefonna, deler av Vossovass-

draget (vernevedtak usikkert), Underdalselvas øvre del og vassdrag

rundt Otervik-Mjlsvik (under konsesjonsbehandling) i Stlsheimom-

rådet. Videre nordover peker Feigumsvassdraget og Mrkrid seg

ut. Forholdene ute på kysten er dessverre lite kjente. Dette

gjelder også traktene fra Sognefjorden og nordover til Trøndelag.

Men sideelver i Rauma og Driva er av interesse.

I Trøndelag er grensetraktene mot Sverige av interesse med Skjekra

og Gress&moen og Brgefjell nasjonalparker. P Fosenhalvya er

forholdene for lite kjente.
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Forholdene i Nordland er omtalt av Prestrud & Faugli (1985). I

denne rapporten angis fplgende vassdrag ha kvalitet som refe-

ransevassdrag: Lomsdalsvassdraget, vassdragene i indre Visten,

deler av Vefsna, store deler av vassdragene i Saltfjell-Svartisen-

området, Valnesvassdraget og Hellemovassdragene.

I Troms og Finnmark må sies at gjennom det vern som nå foreligger

er denne typen stort sett blitt dekket opp.

7.4. ANDRE VERNEPLANER

Naturvernloven gir rettslig grunnlag for ulike vernetiltak. Det

skilles mellom ulike kategorier som: Nasjonalparker, landskaps-

vernområder, naturreservater og naturminner.

Strre og mindre omrder er ved dette sikret mot at faglige kvali-

teter forringes. En omtale av berggrunn og landskap er gitt i

bbkene om Norges nasjonalparker, men en kvalitetsvurdering av ele-

mentene finnes ikke.

Pr. 1.1.1985 var det vernet ialt 25 arealer ut fra geologiske kri-

terier, hovedsaklig pga. mineralogiske kvaliteter (Milj@verndepar-

tementet 1983, 1985). Men det finnes ingen oversikt over hvilke

kvaliteter totalt som inngår i fredede og vernede områder.

Det nylig opprettede naturreservatet Nigardsbreen må nevnes.

Dette området er klassisk og er sentralt for geomorfologien, både

ved forskning innen glasiale og fluviale prosesser, og til under-

visningsforml.

Spesielt må nevnes arbeidet med landsplanen for geofaglige inte-

ressante områder. Materialet som fremkom under dette arbeidet er

imidlertid tungt tilgjengelig. Imidlertid har dette blitt videre-

frt i arbeidet med fylkesvise kvartergeologiske verneplaner.

Hittil har bare Finnmark laget oversikter, men en rekke fylker er

igang med kartleggingsarbeidet (jf Sollid & Kristiansen 1983).
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Et stbrre oversiktarbeid for Midt-Norge er ogs utarbeidet (Sollid

&, Srbel 1981). Her blir ialt opplistet 125 lokaliteter med

verneverdi.

I det videre arbeid med fredede områder er Saltfjell-Svartisen

nasjonalpark av spesiell interesse pga. de geomorfologiske og

landskapsmessige forhold (Faugli & Moen 1979, Lauritzen 1981a).

7.5. VERNEPLAN I, II OG III FOR VASSDRAG

I verneplansarbeidet for vassdrag har naturvitenskapen hatt en

sentral rolle. Fremlagt dokumentasjon er blitt trykket som ved-

legg til Sperstad-utvalgets rapport (Kontaktutvalget 1971, NOU

1976:15). Til Verneplan III er det fremlagt en egen utredning,

NOU 1983:42. Geofaglige forhold har inngått som en del av den

naturvitenskapelige dokumentasjonen.

De faglige forhold er omtalt på ulik måte. Til Verneplan I er det

kun foretatt innsamling av foreliggende materiale for noen vass-

drag. Det ble ikke foretatt feltbefaringer. Til Verneplan II ble

det gitt midler til enkle befaringer i de fleste av de opprinne-

lige 35 objektene. I arbeidet med plan III er det foretatt til-

fredsstillende utredninger i de fleste vassdrag. Alt i alt er den

geofaglige kunnskapen om Verneplan I og til dels plan II mangel-

full. For plan III er den tilfredsstillende.

For vurderingsarbeidet er det nå utarbeidet liste over verdikrite-

rier (jf vedlegg I) og hensikten med dette har vært å gi en gene-

rell vurdering av feltenes innhold av verdifull natur og kvali-

tetsvurdering av typevassdrag, referansevassdrag og vassdrag med

spesielle kvaliteter.

I vedlegg IV er det gitt en oversikt over beliggenhet, hoveddal-

type, materialkilder, aktive prosesser, faglige verdier, tilstand

og vassdragsverdi som type og referanse. Sist er datagrunnlaget

angitt. Her er forskt gitt en oversikt over kjente faglige

verdier som nedbdrfeltene inneholder. Med dette blir tabellen og-

så et grunnlag for vurdering av truete elementer. De faglige
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verdier sett i relasjon til de øvrige opplysninger danner igjen

grunnlag for klassifisering av vassdragstype. For geofagene er

det viktig å få sikret på verneplanen representative typevassdrag

for de aktuelle regionene, referansevassdrag og vassdrag med spe-

sielle kvaliteter. Dette er nærmere omtalt i kap. 7.2, 7.3 og

7.7.

7.5.1. Verne 1 nens eofa lie innhold 'f vedle IV

Verneplan I, II 0g III omfatter ialt 185 vassdrag som forelopig er

gitt varig vern. Ved vurdering av faglig innhold er datagrunn-

laget vesentlig. Det fremgår av vedlegg IV at kun 35 av vass-

dragene er relativt kjente, mens hele  65  er karakteriserte som

geofaglig ukjente i den forstand at de er uten opplysninger i den

benyttede litteratur.

Generelle trekk ved vassdragene

Vassdragene er inndelt etter de tre kategorier: hovedvassdrag

(hvor andelen er 41), sidevassdrag (23%) og områder (10%). For

24 er kategori ikke angitt. Det må bemerkes at det i oppsettet

ikke  er tatt hensyn til nedbrfeltenes strrelse. Flere av hoved-

vassdragene har imidlertid forholdsvis liten utstrekning (jf Faug-

li 1980c).

Geografiske data

Med hensyn til beliggenhet og representativ dekning i henhold til

den naturgeografiske regioninndeling henvises til vedlegg III.

Når det gjelder hydrologisk regioninndeling er det skjev dekning.

Region 4 er helt uten vassdrag, mens region 6 (2) og region 5

(5) har en mangelfull dekning.

Beliggenhet

Tilstrekkelig med hyfjell-skogsvassdrag (41), skogsvassdrag

(20%) og vassdrag hvor deler av nedbrfeltet ligger under marin

grense (43) er antagelig blitt medtatt pa verneplanen. Rene hy-

fjellsvassdrag (9) er derimot mangelfull. Innen denne gruppen må

en regional vurdering utføres. Den store andelen vassdrag uten

dokumentasjon (29) og hvordan disse fordeler seg må også taes med

i vurderingen.
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Dalform
De langt fleste vassdrag inngår i gruppen glasial dalform (29).

Hele 60% av de omtalte er uten opplysninger vedrørende dominerende

dalform. Noen entydig konklusjon på daltyper som er dårlig repre-

sentert er derfor vanskelig a gi med en så stor andel ukjente

vassdrag. Antagelig er vassdrag i utpreget fluvialt dannede daler

og i paleisk landskap underrepresentert.

Lsmasser

Nedbrfelt der sedimenttilfrselen til vassdrag stammer fra hen-

holdsvis tykt/tynt morenedekke (38% og 23) er godt representert.

Vassdrag som drenerer leiromrder (4%) og breer (5) er derimot

dårlig representert. Den hye andelen uten dokumentasjon (49%)

gjr det ogs& her vanskelig & trekke entydige konklusjoner. Like-

vel vil den overveldende majoritet av disse "ukjente" vassdrag

fordele seg pa gruppen der lsmassene bestar av tykt/tynt morene-

dekke. I en nasjonal sammenheng er det naturlig at et flertall av

vassdragene drenerer slike områder fordi dette er den vanligste

løsmassetypen i Norge med stor utstrekning. Ved en fremtidig

prioritering bør derfor objekter som drenerer breområder og leir-

områder prioriteres.

Aktive prosesser

Utifra en forelpig oppsummering er vassdrag med aktive perigla-

siale prosesser (3%), forvitringsprosesser (mekanisk/kjemisk)

(6%), glasiale prosesser (4%) og massebevegelse (5%) dårlig repre-

sentert. Avhengig av hvordan den store gruppen uten dokumenterte

opPplysninger (66%) fordeler seg, vil også andelen vassdrag med

aktive fluviale prosesser (11) kunne være dårlig representert.

Ved vurderingen av prosesser må også geografisk spredning til-

legges betydelig vekt.

Berggrunn

Det er kun 14 av vassdragene der det er dokumentert berggrunns-

geologiske kvaliteter. Ved en fremtidig vurdering, bØr vassdrag

med spesielle berggrunnsgeologiske kvaliteter prioriteres.

Kvartære former

Hele 47 av verneplanvassdragene er uten dokumenterte kvartærgeo-
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logiske kvaliteter. Blant de resterende er de ulike formtyper

forholdsvis godt representert. Unntaket er ddisformer (8%),

drumliner (6%), jettegryter (4%) og glasiale slipeformer (1).

Også her må geografisk beliggenhet av vassdragene og fordeling av

former vurderes ved en fremtidig prioritering av vassdragene med

kvartærgeologiske kvaliteter.

Resente former
61 av vassdragene er uten dokumenterte resente former. I tillegg

har 17 kun ett formelement av verdi. Kun 7 av objektene har et

stort mangfold (4 eller flere) av formelementer. Av enkeltformer

bpr nedbrfelt med sandurer (1), raviner (4) og resente morener

(3%) prioriteres. Mangfoldet av og klarheten i resente former

henger nært sammen med de aktive prosesser  i  vassdraget.

Erfaringsmessig er dette vassdrag som er mest attraktive for ut-

bygging, slik at en nye tolkning vedrrende beliggenhet og klar-

het/mangfold må tillegges betydelig vekt ved vurdering av repre-

sentativitet og fremtidig behov/prioritering.

Elvelp

Av de behandlede vassdrag er hele 72% uten dokumenterte elvelps-

kvaliteter. Typiske anastomosestrekninger (4) faller uheldig

ut. Meander (14%) og fosser (15) er best representert. I 10 av

vassdragene er to eller flere lpssystem tillagt kvaliteter.

Verdi for forskning/undervisning

Hele 92% av vassdragene er ikke tillagt verdier på dette området.

7 har slik verdi, mens 3 er tillagt verdi for hydrologisk

forskning/referanse.

Tilstand

For elvelØpssystemer m 36% betegnes som forholdsvis urørte, mens

45 er uten opplysninger.

Landskap

For landskapet er 39 forholdsvis urørt, men kun 8 er vurdert

uten inngrep i hele nedbrfeltet. 46% er uten opplysninger over

tilstand. Vassdrag med både forholdsvis urørt lØpssystem og land-

skap utgjr 32.
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Vurderingen av fremtidige behov må koples sammen med geografisk

representativitet og vassdragenes innhold av aktive prosesser,

mangfold av formelementer og verdi.

Vassdragenes verdi

21% av vassdragene er karakterisert som typevassdrag, mens 11 er

referansevassdrag. 7 inneholder spesielle kvaliteter (verdier).

8 dekker kombinasjonen type/referansevassdrag, mens 1 har type/

referanse/spesiell verdi. 81 av vassdragene har ikke dokumentert

verdi som type-, referanse- eller spesielt vassdrag.

Arbeidet med denne oversikten br viderefres slik at en far frem

bedre kunnskap om de vernede objektene. En har da også tatt dette

forhold opp med bade Milj@verndepartementet og Olje- og energi-

departementet.

7.6. SAMLET PLAN

Innen Samlet plan har utredningsarbeidet for naturvitenskapelige

forhold vert relativt beskjedent. Dette vil da medfre at det

stort sett er behov for faglige utredninger i de kommende konse-

sjonssaker (jf Det nasjonale Kontaktutvalg for vassdragsregu-

leringer 1985a).

Det er blitt foretatt enkelte befaringer innen geofag med hoved-

vekt på kvartærgeologi. Stort sett er det gitt oversikt over

eksisterende litteratur o.l. fra det aktuelle nedbørfeltet (jf

Sjulsen & Faugli 1985).

7.7. VASSDRAGSTYPER

I kap. 5.3 er det gitt en omtale av vassdragstyper og i kap. 7.5

en oversikt over verneplanvassdragene. Her gis det en statusover-

sikt over visse vassdragstyper som er aktuelle i forbindelse med

konsekvensvurderinger av inngrep  i  nedbrfelt.
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Kystnere vassdrag

Med kystnære vassdrag menes vassdrag hvor kildeområdet ligger nær

kysten. Hovedelva har kort vei fra kilde til utlop i havet/

fjorden.

På Østlandet er det ingen aktuelle vassdrag av denne type med geo-

faglig interesse som er vernet. Vannsystemet er for sterkt for-

styrret. Egnede vassdrag er ukjent. På sørlandet bortfaller også

Vegårdsvassdraget som egnet pga. de eldre damanleggene i vass-

draget. Vassdragene på Jæren er kystnære, men har få geofaglige

kvaliteter.

Med unntak av Senja er kysten videre nordover til Nordkapp uten

vernede vassdrag. Geofaglige kvaliteter  i  eventuelt aktuelle

vassdrag er ikke kjent med noen få unntak.

Ynnesdalvassdraget er representativt for denne gruppen  i  området

sbr for Sognefjorden. Nordlandskysten er ogs delvis kjent

gjennom bl.a. arbeidet med Samlet plan. Det er papekt interes-

sante og egnede vassdrag  i  Saltfjell-Svartisen-området (Faugli &

Moen 1979) og i Valnesvassdraget (NOU 1983:42). Vassdragene på

Senja har også faglig kvalitet (NOU 1976:15). Forholdene i Troms

og i Vest-Finnmark er lite kjente.

Bestemmende for denne vassdragstypen er også kysttypen. Klemsdal

(1982) deler Norges kyst inn i 8 klasser. Noen nærmere analyse er

ikke gjort.
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Elver i ulike daltyper

I Norge kan en skille mellom flgende daltyper:

1. Paleiske daler. Karakteristiske ved sin vide og åpne form

med slake dalsider.

2. Glasiale daler. Karakteristiske ved sin U-form, sine basseng

eller bekkener i flere nivåer i dalens lengderetning og sine

klyper eller terskler som skiller bassengene. Bassengene kan

enten være igjenfylte med sedimenter eller opptas av en inn-

sj. I tersklene har elvene ofte skAret seg ned i berg-

grunnen. Sidedaler som munner ut i de store glasiale dalene,

er ofte hengende i forhold til hoveddalen. Elva har her som

regel gravd ut en tilpasningscanyon.

3. Fluviale daler. Karakteristiske ved sin V-form med bratte

sider og smal dalbunn. Fluviale daler finner en oftest som

kortere strekninger i andre dalsystemer.

4. Sprekkedaler. I deler av landet finnes lange rettlinjede

daler eller senkninger som skyldes svakhetssoner i berg-

grunnen. Den glasiale påvirkningen kan ha vært så stor at

dalen må karakteriseres som en glasial dal, eller elva kan ha

skåret seg så kraftig ned at den har skapt en canyon eller

fluvial dal.

De fleste norske daler er overgangsformer eller veksler mellom de

enkelte typer. En kan finne alle daltyper over hele landet, men

de er best utviklet og mest typiske  i  enkelte landsdeler.

De paleiske dalene er mest utpreget i indre deler av Østlandet med

f.eks. Trysilvassdraget, og i Finnmark med f.eks. Tana.

Glasiale daler er spesielt godt utviklet på Vestlandet hvor de

fleste fortsetter ut i fjordsystemene. P& Verneplanen kan fl-

gende vassdrag trekkes frem: Vossovassdraget, Flåmsvassdraget,

Mrkrid, Jlstra, Istra og Sunndalen i Drivavassdraget. Spesielt

Isterdalen er kjent for sin velutviklede U-form. På Østlandet er
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den glasiale utformingen av dalene tydelig og på Verneplanen

finnes flere glasiale sidedaler representert, f.eks. Atna, Mistra,

Gausa.

I Nordland er det ingen av vassdragene på Verneplanen som drenerer

større glasiale daler. Gode eksempler for denne daltype her er

f.eks. Vefsna og Saltdalselv. Lenger nord renner Reisaelva

gjennom en velutviklet glasial dal. Også flere av de andre vass-

dragene på Verneplanen i Nord-Norge representerer denne daltypen.

På sørlandet er de fleste dalene tydelig glasialt utformet, men er

bestemt av berggrunnens svakhetssoner. De står således ofte i en

mellomstilling mellom glasiale og sprekkedaler, f.eks. Lyngdals-

vassdraget og Bjerkreimsvassdraget. De mindre vassdragene har

ofte et dreneringsmpnster som avslrer berggrunnens styring

f.eks. Vegårsvassdraget, Gjerstadelv, Herreelva og objektet

Bamble/Solum/Drangedal, men dalene kan være lite markerte.

Det finnes i dag ingen oversikt over hvilke vassdrag på verne-

planene som representerer typiske fluviale daler og om denne dal-

typen er godt nok ivaretatt. Mens de andre daltypene er fossile

kan de fluviale ennå være aktive og har dermed ikke fått sin ende-

lige utforming. Dette gjr dem spesielt interessante utfra en

geofaglig synsvinkel. Et godt eksempel pa en stirre fluvial dal

er Vettisgjelet i Utlavassdraget.

Elver  i  områder med lite løsmasser og med avrenning over fast

fjell

Elver i områder med lite løsmasser har rask avrenning, store, men

korte flomtopper, dog avhengig av magasineringen  i  eventuelle

sjøer. Materialtransporten er liten og er  i  tilfelle hovedsakelig

som bunntransport.

Hvordan elver i områder med lite løsmasser er utformet, er avhen-

gig av berggrunnen. I omrader med lett opplselige bergarter

skapes spesielle vassdragstyper som omtales for seg selv.
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Elvene fØlger de laveste deler i terrenget, og i områder med lite

løsmasser vil dette gjerne si sprekke- og svakhetssoner i berg-

grunnen. Her kan de videre ha mulighet til å erodere og dermed

kan en ofte få skapt dype nedsjaringer (gjel, canyoner). Bare i

enkelte områder kan en si at den mest karakteristiske formen på

elva er at den renner over store nakne bergflater.

I berggrunn med markerte strøk- og sprekkesystemer som krysser

hverandre danner elvelpene et vinklet monster. Serlig er dette

tydelig i smavassdragene. Lange elvestrekninger og smale inns jper

flger de mest markerte retningene. Slik er det i de fleste

grunnfjellsområdene.

I flere av de vassdragene som er med på Verneplanen kan deler av

nedbbrfeltene karakteriseres som omrAder med lite lpsmasser.

Spesielt er det deler av vassdragene i sør-Norge sør for Har-

dangervidda som representerer strre omrader uten stor lpsmasse-

dekning. Fplgende vassdrag kan her trekkes frem: Kvenna, omrdet

mellom Seljordvatn og Flåvatn, Herreelva, Bamble/Solum/Drangedal,

Rukkeåi/Dalåi, Amdalsvassdraget, Gjerstadelv, Vegårdselv, Njardar-

heim og Lyngdalsvassdraget.

I Nordlands kyststrk finnes store omrader hvor det er lite ls-

masser. På Verneplanen kan f.eks. Vassdrag i indre Visten trekkes

frem som et mulig typevassdrag. Bedre egnet type- og referanse-

vassdrag er muligens Lomsdalsvassdraget.

Elver i leirområder

I dette avsnittet omhandles elver som drenerer områder som hoved-

sakelig består av leire. Den geografiske beliggenhet er mellom

dagens havnivå og marin grense. De viktigste leirområdene er

lokalisert til Trøndelag og Østlandet. Lokalt finnes det også

leirområder langs sørlandskysten og i Nordland, men disse er av

mindre utstrekning. Et særtrekk i leirlandskap er de skarpt ned-

skårne ravinene. Dannelsen av raviner kan relateres til:

1. Overflateerosjon av rennende vann ved stor nedbrinten-
sitet.

2. Massebevegelse som flge av vannmettet materiale.
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3. Erosjon som flge av tekniske inngrep.

Senere tids studier av erosjon i leirområder bl.a. på Romerike,

har vist en enorm Økning i sedimenttransporten og dermed erosjonen

fra bakkeplanerte områder i forhold til nærliggende vegetasjons-

dekkede områder (Roaas 1973, Sandersen 1980, Loftu 1985).

Den fine partikkelsammensetningen i leirjordartene gir den spesi-

elle egenskapen i erosjonssammenheng. Partiklenes størrelse med-

frer derimot at nar de fdrst er erodert, holder de seg svevende  i

vannmassen over meget store avstander selv ved små strømhastig-

heter (Hjulstrøm 1935, Sundborg 1956). Leirelver har derfor en

større tendens til å bevege seg i horisontal retning (lateral ero-

sjon) enn til & senke lbpet ved lpserosjon. Som flge av tenden-

sen til lateral erosjon og ofte lav gradient er meandrerende lps-

system vanlig i leirvassdrag. Sammenliknet med vassdrag med sedi-

menttilfrsel fra morene eller aktive breer er leirelvene karakte-

risert ved minimal bunntransport og savner derfor vanligvis form-

elementer betinget av denne.

Flere av vassdragene som drenerer leirområdene har morenekvalite-

ter i deler av nedbrfeltet. I verneplansammenheng inngAr fl-

gende elver som kan sies å representere elver i leirområder; på

Østlandet: Leira, Oslomarkvassdragene og i Trøndelag: Sagelva,

Garbergelva.

Den nasjonale dekningen av denne vassdragstype er mangelfull.

Dersom Leira blir varig vernet må Østlandet sies å ha en tilfreds-

stillende dekning, iallefall med hensyn til større elver. Trønde-

lag faller derimot uheldig ut selv om nedre deler av Gaula skulle

inngå. De fleste av elvene i denne regionen er regulert eller

sterkt påvirket av tekniske inngrep. Enkelte mindre elver på sør-

landet br ogs# vere representert. Tilsvarende br enkelte av

Nordlands leirområder inngå. Om et eventuelt vern av Vefsna gir

tilfredsstillende dekning må vurderes nærmere. Arsaken til at et

leirvassdrag på Østlandet ikke er representativt for hele landet

er first og fremst hydrologiske forskjeller.

Brevassdrag

Dekningen av brevassdrag i verneplansammenheng er meget dårlig.
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Av nedbrfelt av en viss strrelse er det kun Oldenelv som er

varig vernet. Dette vassdraget er til gjengjeld påvirket av tek-

niske inngrep i nedre deler (forbygninger, senkning av terskel ved

utlbp av Oldenvatn). I tillegg ligger enkelte mindre brevassdrag

innenfor Jotunheimen nasjonalpark. I Verneplan III er i tillegg

Mrkridvassdraget foreslatt.

Det særegne ved brevassdrag er hydrologien og transporten av mate-

riale. Spesielt skiller breelvene seg ut ved en hy bunntran-

sport. Denne resulterer igjen i flere formelementer langselve-

løpet (bl.a. sandur, elveslette og delta). Samtidig er de fluvi-

ale prosesser meget aktive slik at verdien i studie og undervisn-

ingssammenheng er meget stor.

Folgefonna

Ingen vassdrag som drenerer Folgefonna er vernet. Enkelte bre-

armer på Folgefonna har sin største utbredelse i historisk tid i

dag, ikke som de andre breene rundt 1750. Antagelig er lokalkli-

matiske forskjeller årsaken. Dette breområdet bØr derfor også

vurderes i en isolert sammenheng med henblikk på vern av vassdrag

i breområder.

Hardangerjkulen

Ingen vassdrag som drenerer Hardangerjpkulen er varig vernet.

Berggrunnen er spesiell med grunnfjell, kambrisk skifer og kale-

donske skyvedekker. Jkulen og området rundt er meget brukt i

forsknings- og undervisningssammenheng innen flere fagfelt. Om-

rådet som helhet har en rekke faglige kvaliteter.

Alfotbreen

Alfotbreen er den bre i Norge som har størst glasial materialom-

setning pr. år (størst akkumulasjon og smelting). Samtidig ligger

den meget langt vest og nær kysten (meget stor nedbør). Geologien

i området er devonsk sandstein som er meget sjelden i Norge.

Vassdragene i tilknytning til Alfotbreen er sterkt påvirket av

reguleringer. Gjenstående urørte delvassdrag som drenerer denne

breen bpr derfor prioriteres meget hyt. Regionene er ogs# uten

vernede objekter i dette kystnære området.
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Jostedalsbreen - Breheimen

Både vassdrag i den mer maritime, vestlige del og den mer konti-

nentale del br prioriteres. Særlig vassdrag der sammenhengen

transport - sedimentasjonsprosesser (deltautbygging) kan påvises,

br prioriteres. Ur6rte elver som drenerer strre brearmer (stor

bunntransport) br ogs være representert. Et vassdrag i vest kan

i denne sammenheng ikke erstatte et  i  øst pga. ulikt klima, ulikt

relieff og til en viss grad ulik berggrunn.

Ingen av de foreslåtte vassdrag rundt Jostedalsbreen ivaretar be-

hovet for strre breelver. Mrkrid firer hovedsakelig materiale i

suspensjon. Bunntransporten stammer vesentlig fra erosjon i tid-

ligere avsatt bunnmorene. 0ldenvassdraget er påvirket av tid-

ligere tekniske inngrep og reflekterer derfor som helhet ikke noe

naturlig system. Nigardsbreen og FAbergstlsgrandane er viktige

delområder. Loenvassdraget er nå det mest egnede vassdraget til å

ivareta denne vassdragstype for Jostedalsbreens vestlige del med

nær uberørt vannsystem fra brekilde til fjord (Faglig utvalg for

naturforvaltning 1986).

Jotunheimen

Regionen omfatter de hdyeste beliggende fjellomrader og breer i

Norge. Den sterke nedb6rgradient fra vest mot st reflekteres i

en fallende glasiasjonsgrense fra øst mot vest. Berggrunnen be-

står av skyvedekkebergarter, hovedsakelig omdannede gabbroer.

Landskapet er alpint med egger og tinder gjennomskåret av dal-

systemer. Dal- og botnbreer er den dominerende bre-typen. De

større breene er sterkt materialproduserende noe som reflekteres i

de tilhrende breelver. Malinger fra Bvra antyder en Arlig sedi-

menttransport ut i Vågåvatn på rundt 75 000 tonn/år (Karlsen &

Stene 1978).

Både berggrunnsgeologisk og ved det store mangfold av breenheter

skiller Jotunheimen seg ut. I Øst-Jotunheimen er også landets

eneste breomrde som er dominert av et kontinentalt klima. Deler

av dette området inngår i nasjonalparken.
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Breene i Nordland

Svartisen

Klima og berggrunn er helt ulik den  i  sør-Norge. Særlig i forbin-

delse med behandlingen av Saltfjell-området med Svartisen som en

av Norges største breer, br vassdrag vernes. Området er i dag

uten brevassdrag på verneplanene. Det bør her også prioriteres å

verne brevassdrag (fra hyfjell til fjord) siden dette er en

mangel i nasjonal sammenheng (Faugli & Moen 1979, Faugli 1980b).

Andre breområder i Nordland

Vassdragene i Okstindbreområdet er alle nyttet til kraftproduk-

sjon. Dette er stort sett også tilfelle med elvene fra Blåmanns-

isen-Sulitjelmabreen. Breelvene i indre Tysfjord er lite kjente,

men aktuelle vassdrag er her også utbygd (Austerdalselva, vassdrag

til sørfjorden). Frostis-området derimot har flere interessante

mindre elver som er under vurdering på Samlet plan.

Lyngen

Dette er et hdytliggende fjellomr&de med alpine fjellformasjoner.

De spisse tindene når opp i mer enn 1800 m o.h. Berggrunnen be-

står av gabbro.

Det er forholdsvis kort avstand fra breområdene til havet. Elvene

far dermed en gjennomsnittlig hy gradient fra kilde til utlop i

fjorden. Området skiller seg klimatisk fra tilsvarende kystnære

breområder lenger sør ved en forholdsvis moderat årsnedbør. De

dominerende bretyper er dal- og botnbreer. Breene er forholdsvis

materialførende og elvene er preget av fluviale prosesser. Flere

av vassdragene må karakteriseres som urørte brevassdrag fra fjell

til hav og representerer derfor verdifulle objekter i vassdrag-

sammenheng. Bare Lyngsdalselva og Fauldalselva er med på Verne-

planen.

Breomradene i Finnmarks ytre kyststrk

Regionen er uten dekning i verneplansammenheng. Sett i forhold

til resten av landet tilsier både de berggrunnsgeologiske og kli-

matiske forhold at vassdrag som drenerer breene i denne ytre kyst-

region br prioriteres  i  verneplansammenheng.
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Vassdrag på jura-kritt bergarter

Jura- og krittforekomstene p den nordqstre delen av And@ya er de

eneste i landet. Området er lite og strekker seg langs kysten i

syd fra Ramse og Gårdselva til Skarstein og Litleelva i nord. De

nederste delene av Gårdselva, Norodelva, Etiksåa, Storelva og

Litleelva renner over bergartene. Relieffet er lite og preget av

sammenhengende myrpartier. Vassdragene har ikke kraftpotensiale,

men representerer en unik vassdragstype.

Vassdrag på devonske bergarter

størst utbredelse har devonske bergarter mellom Nordfjord og

Sognefjorden. Alfotbreomr&det utgjr det strste sammenhengende

arealet, mens det ellers er spredte forekomster ved Håsteinen,

Kvamshesten og på øyene utenfor. Videre finnes det mindre fore-

komster p& Hitra og rlandet, og ved Rragen st for Rros i Sr-

Trondelag.

Løsmaterialet over berggrunnen er sparsomt og tynt. Elvene fører

lite materiale og løpene renner over bart berg i undergrunnens

svakhetssoner.

De kystnære områdene er uten vernede objekter. De gjenstående

urørte vassdrag som drenerer omrdet br derfor prioriteres meget

hdyt.

Vassdrag på kalkrike bergarter

Det finnes spredte forekomster av kalkbergarter i Norge. Områdene

kan deles inn i to hovedregioner; de kontaktmetamorfe kalksteinene

i Oslo-feltet, og de øvrige regionalmetamorfe kalkstein- og dolo-

mittforekomstene i den kaledonske fjellkjedeformasjonen. I berg-

arten kan det dannes en rekke overflateformer, grottesystemer og

underjordiske elvelp pga. kjemiske prosesser.

I sør-Norge er det bare mindre områder med kalkbergarter. Her er

det enkelte korte delstrekninger hvor det er utviklet spesielle

lp i kalkbergartene, bl.a. Dumma i Bøverdalen. Utfra vår over-

sikt har ingen av de vernede vassdrag slike kvaliteter. I Nord-

Norge fins det større områder fra rundt Tosenfjorden i sør til
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Kvenangen i nord. Strst konsentrasjon av kalkbergarater og

karstformer er i Saltfjell-Svartisenomradet.

I Verneplan I er det ikke dokumentert noen objekter med kalkberg-

arter og karstforekomster. På Verneplan II er det dokumentert

kalk- og marmorforekomster i feltene til det vernede Skuortavatn/

Villumsvatn i Nordland fylke.

I Verneplan III er det dokumentert kalkbergarter i Valnesvass-

draget og kalkbergarter med karstformer i Elvegårdselv og i Spans-

dalvassdraget i Nordland fylke. Samtlige vassdrag er foreslått

vernet.

Områdene rundt Saltfjell-Svartisen skiller seg ut med en rekke

godt utviklede overflateformer, grottesystemer og underjordiske

lp. Omradet mellom Ranafjorden og Saltfjorden som domineres av

Saltfjell-Svartisenomrdet, er uten vernede objekter. Også i

Vefsnvassdraget lenger sor er det registrert flere karstformer av

verdi (Faugli 1976b, Lauritzen 1981b).

Ved en eventuell Saltfjell nasjonalpark vil et større karstområde

bli liggende innenfor nasjonalparken. Det vil være av stor faglig

verdi å verne enkelte vassdrag i disse regionene som strekker seg

fra fjell til fjord hvor de aktive kjemiske prosessene forblir

uforstyrret.
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8. KRAV TIL FREMTIDIGE KONSEKVENSANALYSER OG SAKSGJENNDHFØRING

Til den enkelte sak vil det stort sett høre med egen fagrapport

innen geofag. Denne rapport har betydning for avgjørelse om kon-

sesjon og fastsettelse av vilkår. Det er derfor naturlig at denne

blir utarbeidet i planleggingsfasen (jf kap. 4 og 6).

Planleggingsfasen er den viktigste når det gjelder å fremskaffe

data, grunnlagsmateriale og faglige vurderinger for den videre be-

handling. Alle påregnelige skadevirkninger i den grad de har be-

tydning for konsesjonssprsmlet og fastsettelse av konsesjonsvil-

k&rene skal vare klarlagt fr sknad fremmes, jf Energimeldingen

(St.meld. nr. 54 1979-80). Det er planleggerens ansvar å få frem

de nødvendige utredninger til konsesjonssaken etter gjeldende

regler.

Det er vesentlig å få avklart innen den enkelte sak tidligst

mulig:

1. Hvilket omfang (også Økonomisk) utredningene skal ha.

2. Hvem som skal utføre utredningene.

3. Når utredningene skal foreligge.

Faglig omfang

Faglig sett er det viktig å poengtere at det kan være behov for

verdivurderingsunderskelser for et felt. Det er klart at det er

konsesjonsmyndighetenes ansvar at dette blir utført i den konkrete

sak, hvis det er bestemt at undersøkelser skal utføres. I dag er

det vanlig med geofaglige utredninger som omtaler i hovedsak berg-

grunn, landformer, kvartærgeologi og fluvialgeomorfologi. Dette

er resultatet av siste 10-rs utvikling med behandlingen av vass-

dragssaker. I tillegg foreligger det ofte egne utredninger innen

hydrologi og ingenirgeologi.

Det fremskaffes også faglig relevante opplysninger fra annet hold

enn de vitenskapelige miljene. Det er opplagt at alle disse

undersøkelsene burde koordineres bedre enn tilfellet er idag.
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Den enkelte sak må vurderes spesielt i hvert tilfelle. Naturfor-

holdene er så forskjellige i landet at ulike forhold må tillegges

vekt. I denne forbindelsen er fdlgende opplegg foreslått (Det

nasjonale Kontaktutvalg for vassdragsreguleringer 1985b):

1 Ber runns eolo i
Det gis en beskrivelse med kart over de berggrunnsgeologiske
forhold for det aktuelle felt. Spesielle forekomster som kan
bli berørt, registreres og kartlegges.

2 Kvartær eolo i
Det gis en beskrivelse med kart over de kvartærgeologiske
forhold for det aktuelle felt. For spesielt interessante
lokaliteter/delfelt som blir utsatt for inngrep er det behov
for detaljkartlegging.

3 Geomorfolo i
Det gis en oversikt over de viktigste landformer. Deres ut-
bredelse og mønster omtales. Spesielt viktig er områder med
aktive prosesser. I enkelte tilfeller kan det være viktig å
få klarlagt disse (skred og andre skråningsprosesser, glasi--
ale prosesser, frostforvitring, kjemisk forvitring) både ut
fra intensitet og kvantitet. Spesielt nevnes områder med
erosjon i kalkbergarter. Her dannes det karstformer som bØr
beskrives og kartlegges.

Det legges vekt på at fremstillingen bygges opp på fotos
eller annet egnet illustrasjonsmateriale.

4 Fluvial eomorfolo i
Det ma utarbeides en oversikt over de lpstrekninger og om-
r&der (spesielt deltaomrAder) som fr endret vannf6ring.
Hovedvekten legges på omtale av det hydrologiske regimet,
erosjons- og sedimentasjonssteder og lppets utforming for
vurdering av inngrepenes konsekvenser. Materialtransporten
må beskrives kvalitativt. I enkelte tilfeller kan det også
være aktuelt med kvantitative data.

Inngrepenes betydning for landskapet er naturlig å se i sammenheng

med behandlingen av de geomorfologiske forhold (landformene). Det

br derfor legges opp til et nart samarbeid nar det gjelder ut-

redningsarbeidet  i  geofag og landskap.

Utredningen skal belyse flgende:

1. Verdivurdering av ber@rte omrder samt relevant nedbr-
felt

2. Hvilke interesser som knytter seg til verdiene
3. Skader på verdiene
4. Skader/ulemper for interessene
5. Muligheten for avbtende tiltak
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Konsulent
I hovedsak fremskaffer universitetene det geofaglige materialet

gjennom sitt Kontaktutvalgsystem. De geofaglige forhold blir også

utredet av ingeniørgeologisk ekspertise ved NTH og teknisk betonte

konsulentfirmaer, men disse utredningene er ofte lite relevante

for verdivurderinger og naturvitenskapelige konsekvensvurder-

inger.

Forslag til fremdriftsplan
Det er alltid et ønske fra planleggerens side at tiden fra et opp-

drag igangsettes til rapport foreligger, skal være minst mulig.

Det fles ofte som et press og ikke alltid er det lett å vinne ge-

hr for at en underskelse kan ta tid. I strre saker mautredn-
ingsarbeidet ofte gå over to år.

Det er som regel behov for tverrfaglige drftelser fr en effektiv

saksbehandling på de ulike plan kan finne sted. Dette tilsier at

ønsker planleggeren en mest mulig enkel og grei behandling, vil en

tidsplan, som angitt nedenfor, vere anbefale (Faugli 1984).

S4a-meldingen med brosjyren bdr foreligge tidlig pa hsten,
frste Ar.

Denne hsten nyttes til planlegging, drftelser og feltopp-
legg, samt eventuell(e) tverrfaglig(e) befaring(er) i det
aktuelle omr&det m.m. Frem til første feltsesong får en til-
strekkelig med tid til å utarbeide et tverrfaglig feltopp-
legg. Videre er det god tid til å fremskaffe relevant grunn-
lagsmateriale som måtte foreligge og få oversikt over hva som
må fremskaffes (om berggrunn, løsmasser m.v.).

Det er viktig at man i første feltsesong starter opp de fag
som fremskaffer grunnlagsmateriale for andre fag. Dette
gjelder spesielt all kartlegging (som bl.a. kvartærgeolo-
giske kart). Aller helst burde denne kartleggingen startet
opp fr $la-meldingen sendes ut.

Tiden frem til feltsesong 2 br brukes til kontaktmøte mellom
de involverte parter. Apenhet bade fra planlegger, for-
valtning og de faglige konsulenter er viktig for den dialog
som nå skal finne sted.

Feltsesong 2 gjennomføres etter de planene som en har blitt
enig om. Endringer br meddeles de involverte parter, slik
at andre også kan få endret sine opplegg om nødvendig. Dette
er spesielt viktig om det foretas endringer av den tekniske
planen som kan føre til at nye områder utsettes for inngrep
eller at inngrep slyfes andre steder.
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HØst 2 er tiden for endelig bearbeidelse av alt feltmateriale
og rapporteringen sluttfres. Ved god planlegging vil det
være mulig fremskaffe bakgrunnsmateriale og utkast for inn-
ledende kapitler fr host 2. Med dette vil mye tid vere
spart.

En kan ikke forvente at alle fagrapporter med "forståelig"
sammendrag vil foreligge innen det kommende årsskiftet. Ana-
lysearbeid og kapasitetsproblemer bl.a. vil medføre at
enkelte rapporter først vil foreligge på ettervinteren.

Planleggingsfasen vil da vare i ca. 2 1/2 år. I små og mindre

store saker kan en feltsesong være tilstrekkelig. Det er umulig

trekke grenser for hvilke saker som må ha to feltsesonger eller

kan nye seg med en. Det er en faglig vurdering som ma avgjpre

dette.
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9. FREMTIDIG FORSKNINGSBEHOV

Arbeidet med konsesjonssøknadene og verneplanene for vassdrag har

fremskaffet betydelig geofaglig viten om vår natur.

Skal denne viten kunne nyttes best mulig og mest effektivt er det

behov for systematisering, regionalisering og typifisering av vår

natur. Dessverre vet vi alt for lite om våre geofaglige ressurser

og hvilke faglige konsekvenser inngrepene kan medføre. God kunn-

skap om konsekvensene vil føre til gode forslag om tiltak, et felt

som en faglig vet lite om.

Systematisering

All kunnskap som er ervervet om norsk natur i vassdragssaker bØr

nå settes sammen i en helhet. Dette burde være en logisk videre-

fring av det geofaglige arbeidet som ble utfrt i forbindelse med

Verneplan III.

For Verneplan I og II må det utføres markarbeid for å bringe det

opp i samme faglige nivå som i plan III. Dette gjelder ikke minst

også Samlet plan. I konsesjonssakene ligger også mye materiale

innsamlet. Dette må også sees i sammenheng med hva som virkelig

ble inngrepene.

Regionalisering

Det er behov for videreutvikle naturgeografisk regioninndeling

av Norge. Gjennom all den nye viten som er innhentet og det

arbeid som utføres i sammenheng med Nasjonalatlaset, er grunnlaget

nå blitt vesentlig bedre. Det kan også se ut til at en når lenger

med regionalisering ved å arbeide med de enkelte fagfelt fremfor

tverrfaglige opplegg. For geokomponentene er det naturlig å se

landskap og geofag i sammenheng.

Typifisering

Ved å kunne klassifisere vassdrag og elvestrekninger, bør det

kunne bli enklere og mer effektivt gjennomfbre utrednings-

arbeidet. En har såvidt kommet igang med dette arbeidet, som nå

br intensiveres.
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Ressursoversikt

Vi har ingen oversikt over hvilke geofaglige elementer som alle-

rede er ivaretatt gjennom ulike vernevedtak. Sorn vedlegg IV viser

er mange vernede vassdrag faglig ukjente. God viten om våre vass-

drag vil lette og bedre de vurderinger som gis i de lpende

sakene.

Konsekvensunderskelser

Inngrepenes betydning for de aktive prosesser vet vi svært lite

om. I denne sammenheng er de fluvialgeomorfologiske prosesser i

fokus. Forst i det siste er det blitt foretatt slike underskel-

ser (i Skjorna og i Josteddla). Det er et stort behov for under-

sbke allerede regulerte vassdrag i et forsk pa m&le inngreps-

effekten mot naturlige systemer. Men dette krever også at en kan

utføre parallelle opplegg i referansevassdrag. I enkelte til-

feller har en nok data fra tidligere, slik at det er tilstrekkelig

med undersøkelser i det regulerte vassdraget. Et slikt opplegg er

nå foreslått på Dokka/Etnas delta i Randsfjorden.

Andre aktuelle prosessområder i denne sammenheng er innen glasial-

og karstgeomorfologi.
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10. SAMMENDRAG

Rapporten gir en omtale av hvilke geofaglige forhold som kan bli

berørt ved en vassdragsregulering og hvilke konsekvenser dette

medfrer.

De fleste geosystemene endres langsomt etter menneskelig måle-

stokk, men i områder med aktive prosesser kan endringene være lett

synlige.

Geofag er en samlebetegnelse for en gruppe nært beslektede fag

{kap. 2). Innen vassdragssektoren er berggrunnsgeologi, kvartær-

geologi, geomorfologi, fluvialgeomorfologi og hydrologi de vik-

tigste i en naturvitenskapelig sammenheng. Stort sett har vi en

grov oversikt over geoforholdene i vårt land, men kunnskapene om

de aktive prosessers funksjon og rolle i landskapsbildet er

mindre.

Geokomponentene har en sentral plass i det landskapsbkologiske

system (kap. 3). Her omtales en naturgeografisk beskrivelse av

landskapet. Landskapstypene er knyttet til de karakteristiske

landformer (storformer, terrengformer og vannsystemet). Med ut-

gangspunkt i Kilåa (i Telemark) foretas en analyse av landformene

etter grenselinjer mellom konkave og konvekse former og en analyse

av landskapet foretas.

I det siste tiåret er det arbeidet med feltinventeringer i geofag

og det er blitt utviklet en egnet prosedyre (kap. 4). Kartlegging

av verdifulle lokaliteter og forekomster er essensielt. Innen

fluvialgeomorfologi arbeides det også med kvantitative data. I

felt benyttes her avansert mleutstyr som automatiske prove-

takere. Ved hjelp av modeller og ligninger kan den årlige fluvi-

ale materialtransporten beregnes.

Et viktig hjelpemiddel for å vurdere inngrep i natur er regionali-

seringer (kap. 5). Det viser seg at vi ennå ikke har noen helt

egnet inndeling for geofag og landskap. I forbindelse med Nasjo-

nalatlaset arbeides det med å lage kart over Norges landformer.

Dette vil vere et egnet grunnlag for a viderefre den "Naturgeo-
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grafiske regioninndeling av Norden", som nyttes idag. Den hydro-

logiske regioninndelingen er aktuell for løsning av fluviale pro-

blemstillinger og ved utvelgelse av vassdragstyper.

Våre vassdrag kan klassifiseres i en rekke typer etter ulike kri-

terier som landformer, ulik avrenning, materialkilder, lopsutvikl-

ing, inngrep og ulike spesialiteter. Går en inn i det enkelte

vassdrag forskes n& A finne frem til et klassifiserings opplegg

for elvelpene. Ved & koble dette sammen med typifiseringen bor

det være mulig å utarbeide en oversikt over vår vassdragsnatur.

Konsekvensene av inngrep kan betraktes ut fra to innfallsvinkler

(kap. 6). For selve analysen utarbeides først en oversikt over

faglige verdier og interesser og deretter vurderes konsekvensene.

Inngrepene kan fire til tap av verdier. Inngrepene kan ogs& fore

til ny viten om naturforholdene.

I svært mange saker vil en utbygging føre til ny kunnskap om de

berggrunnsgeologiske forhold. Det kan imidlertid være områder med

spesielle forhold, hvor inngrep br unntas. Spesielt utsatt er

felter med kalkrik undergrunn. Løsmasseforekomstene er også meget

sårbare. De faglige interessene er her oftest knyttet til form og

dannelse.

Våre eldste landformer, de paleiske, er ved sine vide, åpne og

rolige formelementer sårbare. Inngrep punkterer slike områder.

For de kvartære formene blir det oftest tale om faglige kvaliteter

ut fra verdifulle lokaliteter og områder. Inngrep fører til tap

av disse. Det skilles mellom former i fast fjell og i løsmasser.

Her er det viktig a vere klar over at omrAder ofte utgjr helhet-

lige miljer der prosesser og avsetninger fra isavsmeltings-

perioden er instruktive.

Det er de aktive prosesser som er mest utsatte. Disse vil ved

inngrep få endret intensitet og utviklingsform. De hydrologiske

forhold vil alltid bli endret og derav også det fluvialgeomorfolo-

giske miljet. Den fluviale dynamikken er viktig for forst&elsen

av inngrepenes ulike konsekvenser innen vassdraget. Former og

prosesser i tilknytning til rennende vann er nøye tilpasset av-



- 105 -

lØpsregime, gradient, materialtransportens intensitet og par-

tikkelsammensetning, samt materialet i elvel@pets bunn og sider.

Effekten etter inngrepstype kan grupperes f.eks. strre reguler-

ingsmagasin, oppdemte elvestrekninger og nedstrmsstrekninger med

endret vannføring. Konsekvensene kan være til dels katastrofale

ved utrasninger i magasiner. MinstevannfØringer og terskelbygging

kan muligens bØte på skader, men vår geofaglige viten er util-

strekkelig.

Også for de andre geoprosessene endres forholdene. I Norge har

dette få konsekvenser, med unntak av kjemiske forvitringsprosesser

(spesielt aktuelt i Saltfjell-Svartisen-området).

For landskapsbildet blir det betydelige endringer. Her omtales

dette ut fra de kunstige elementene: magasin, massetak, regulert

vannf6ring i elver, overfringstunneler, anleggsveier, tipper og

kraftverk. P miljvernsiden ligger konsekvensene i tap/endringer

i landskap som br holdes intakt fordi de er typiske eller spesi-

elle. Avbøtende tiltak er godt utviklet gjennom den landskaps-

pleie som i dag er obligatorisk ved konsesjonsvedtak.

Ved vurdering av en konsesjonssøknad er det viktig A ha en god

oversikt over den faglige kapital (kap. 7). Vi vet lite om hvilke

kvaliteter som er sikret mot inngrep gjennom ulike vernetiltak.

Unntaket er de vassdrag som inngår i Verneplan III. Nå foretas en

forelpig gjennomgang av de vrige vassdrag ogs&. Dette blir sett

i sammenheng og det gis en nasjonal oversikt over type- og refe-

ransevassdrag. Deretter vurderes ulike vassdragstyper og hvor

godt representert disse er.

Det faglige omfang i den enkelte sak br vere nyansert (kap. 8).

Selv om det gis retningslinjer, må hver sak vurderes for seg. Det

foreslas at visse kartleggingsarbeider utfres fr 4a-meldingen

foreligger. Det videre feltarbeidet br samkjpres slik at en har

tverrfaglig nytte av dataene. Spesielt viktig er det at geofag-

og landskaps-utredningene gjennomføres i nær kontakt.

Sist gis en oversikt over hvilke forhold som det br sees nærmere

på (kap. 9). Her nevnes systematisering av viten, regionaliser-
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ing og typifisering, samt videref6ring av arbeidet med ny natur-

geografisk regioninndeling. Forskning innen konsekvenser for ak-

tive prosesser er også et meget aktuelt tema. Dette gjelder spe-

sielt innen fluvialgeomorfologi.
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VEDLEGGI

VERDIKRITERIER
(etter NOU 1983:42)

A Historisk dokument. Feltet dokumenterer/kan gi opplysninger
om tidligere tiders tilstand og/eller prosesser.

B Prosesser i nåtid. Feltet kan gi opplysninger om nåtidens
tilstand og/eller viser særlig godt nåtidens prosesser.

E Referanseområde. Det er av verdi a bevare feltet mest mulig
urørt for å kunne studere hvorledes naturen virker under
minst mulig påvirkning. Dette har betydning i og for seg og
er viktig for å kunne sammenlikne med felt som blir sterkere
påvirket.

F Typisk område. Representativt område. Feltet representerer
en generell type eller det er representativt for (typisk for)
en landsdel, nasjonalt eller internasjonalt.

G Sjeldenhet. Feltet inneholder noe som er sjeldent eller ene-
stående, feltet inneholder sjeldenheter som er truet.

H Klarhet, strrelse. Feltet utmerker seg ved inneholde noe
som er særlig stort eller klart utformet, eller prosesser som
vises særlig klart.

I Diversitet, mangfold, artsrikdom eller formrikdom. Vass-
dragets utvalg av biotoper og livsformer, eller naturtyper.

J Klassisk omr&de/forekomst, der det har foregatt underskelser
gjennom lengre tid.

K Nkkelomrde, avgjrende for vitenskapelig dokumentasjon,
tolkning, diskusjon.

L Del av strre sammenheng.
M Tilstand, graden av uberørthet.
N Sårbarhet.
P Forskningsverdi. Feltet har særlig verdi for forskningen i

vedkommende fagområde, eller for hele naturkomplekset. Det
kan eventuelt tas hensyn til tilgjengelighet og uberørthet.

R Feltets pedagogiske verdi. Her må det også tas hensyn til
tilgjengelighet. Vurderes for alle trinn og ulike undervisn-
ingsformer (demonstrasjon, feltkurs), også selvstudium (tur-
folk).
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VEDLEGGII

(etter Faugli 1982)

GJENNOMGANG AV VURDERINGSARBEIDET

1. a) Innsamling av grunnlagsmateriale

b) Innsamling av prosjektmateriale fra befaring og feltunder-

sbkelser.

2. Verdivurdering av nedbrfeltets geofaglige innhold ved hjelp av

verdikriteriene (jf vedlegg II).

3. Vurdering av nedbrfeltets og vassdragets tilstand og sarbar-

het.

4. a) Type- og referanseaspektet trekkes inn.

b) Reguleringsinngrepskonsekvenser for naturverdiene vurderes.

5. Konsekvensvurdering foretas.
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VEDLEGGIII

TYPEVASSDRAG  -  GEOFAGLIG VURDERT

(i hovedsak etter Husebye 1984)

Forvaltningen nytter idag den naturgeografiske regioninndelingen

som er angitt i NUB 1977:34 (Fig. 16). Med bakgrunn i denne er

det mulig a gi en oversikt over hva vår Verneplan for vassdrag

dekker opp. Deretter må det foretas en gjennomgang av hvilke fag-

lige kvaliteter som er representert. Dette arbeid bØr nå foretas

(jf kap. 9). Vassdrag som av Regjeringen er foreslått vernet på

Verneplan III er angitt med VIII.

Spesielt utsatt er regionene 19b, 19c, 21a, 28b, 33a, 33e, 34c,

35e, 36b, 37c, 37d, 37f, 38b, 38c, 39a, 40a, 40b, 42a, 42b, 42d,

42e, 43b og 46.

Regionene 15a, 15b, 15c, 18 og 30a har ingen dekning, men er som

regioner lite aktuelle i denne sammenheng.

16 Lyngdalsvassdraget (VIII) vil dekke opp denne regionen.

19a Regionens østre deler er forholdsvis godt dekket. Vest for
Gjerstadelv er regionen uten dekning.

19b Regionen er dårlig representert med typevassdrag. Både
Farrisvassdraget og Skrimfjellområdet er påvirket av tid-
ligere reguleringer. Helt nordst i regionen inngAr deler av
Oslomarkvassdragene som også har en rekke inngrep i feltet.

19c I regionen inngår Drammen Nordmark som er regulert til vann-
forsyning. Regionen mangler derfor egnede objekter.

20 Hurdalsvassdraget (VIII) og Leira (VIII) dekker regionens
srstlige deler. De hyereliggende deler av vassdragene er
regulert i forbindelse med fl@ting, men har likevel en viss
typeverdi. Vassdragene inneholder et uvanlig stort utvalg av
forskjellige elve- og innsjtyper og de dekker viktige land-
skapselementer/fluviale former i Østlandets leirområder.
Regionens nordlige, hyereliggende omrAder er derimot ikke
dekket på tilfredsstillende måte. Ingen vassdrag som
drenerer ut i Mjsa fra st er representert.

21a Tista er lite egnet i geofaglig sammenheng.
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28b Lavereliggende områder er uten dekning. Kynna (VIII) har
kvaliteter som typevassdrag for de høyereliggende skogsom-
råder i Hedmark.

32a Muligens dekkes regionen av vernede sideelver til Trysilelva.

33a Regionen er sterkt preget av reguleringer. I de nordvestre
hyereliggende omrader inngar elvene RukkeAi/Dali og Am-
dalsvassdraget. Kun delfeltet Smågåi synes aktuelt (felt 73
km). "Omrdet vest for Fyresvatn" (VIII) er lite, og om-
fatter vesentlig hyereliggende skogs- og fjellomrAder.
Verdien som typeområde er liten.

Dekningen av typer i sentrale og vestre del av regionen synes
mangelfull. I nordøst vil LifjellomrAdet og "Området mellom
Seljordvatn og Flåvatn" (46) til en viss grad supplere hver-
andre og dekke typeaspektet.

33c sør i regionen inngår Gausa, hvor vannsystemet er regulert
ved fløtningsdammer. I det sentrale området inngår nedre del
av Sjoa, men her er sideelva Veo overført slik at den faglige
verdien i dets nedre deler er sterkt redusert. Mot nord er
regionen uten vernede objekter. Her inngår de sentrale dal-
førene Ottadalen og Gudbrandsdalens øvre deler, samt de
hbyereliggende deler av Romsdalens dalfre.

33e Kun nedre del av Asta inngår i regionen.

33f Muligens dekkes regionen av den forholdsvis store del av
Trysilvassdraget og delen av Ljpra som ligger innenfor
regionen.

34a/
35f/
35h

34c

Området mellom Dovrefjell nasjonalpark og Røros er uten dekn-
ing. Området representerer hovedvannskillet for drenering
nord-sør. Gaula (VIII), vil dekke opp de nordøstlige deler.
Som en flge av store kvartære avsetninger er enkelte vass-
drag meget sedimentfrende. Slike hyfjellsvassdrag br
være representert. Foksåa som drenerer fjellområdet øst for
Dovrefjell er et slikt sterkt sedimentfrende hyfjellsvass-
drag. Elva drenerer ut i Fokstumyrene og det meste av ned-
brfeltet ligger hyere enn 1OOO m o.h..

Kun en liten del av BØrgefjell nasjonalpark ligger innenfor
regionen.

35a Deler av Vormo, Vikedalselva, Langfoss og po ligger innenfor
regionen. Kun Opo inngAr med areal av betydning.

35d Regionen omfatter et faglig meget interessant område med Jos-
tedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen. Jotunheimen nasjonal-
park og Sjoa oppstrims samlp Veo dekker Sentral-Jotunheimen
forholdsvis godt. Breheimen ned mot Sentral-Jotunheimen med
drenering mot øst er uten dekning og br sees i sammenheng
med region 33c. Den spesielt sterke nedbørsgradienten samt
forekomsten av både brepåvirkede og brefrie vassdrag innen
samme region gir området stor verdi. Vannskillet mot vest
danner en naturlig skillelinje i denne sammenheng og det er
derfor behov for dekning i vernesammenheng av vassdrag med
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drenering både mot øst og vest. Oldenvassdraget drenerer
vestover, men nedre deler er forbygd. Mirkrid (VIII) dre-
nerer stover og er egnet. Aktuelle deler av Jostedla, Bre-
elvi og elva oppstrbms F&bergstdlen faller ogs innenfor
denne region.

35e Området fra Jostedalsbreen/indre Nordfjord over Grotli/Roms-
dalen til Driva er kun representert med Vesteråselv  (VIII).
Dette er lite da det innen omrAdet er ulik topografi, nedbr
og innslag av breer.

35i I sør inngår Femundsmarka nasjonalpark. Helt i nord ligger
deler av Garbergelvas (VIII) felt innenfor regionen.

36b En god del av regionen ligger innenfor den foreslåtte Salt-
fjellet nasjonalpark. Lenger nord vil Hellemovassdragene
dekke visse kvaliteter. Rago nasjonalpark ligger også i om-
rådet. Utenom de nevnte objekter er det ingen som dekker
regionen, som er langstrakt og spesielt sammensatt.

37c Underregionen er delt med en sone for området rundt og sør
for Hardangerfjorden og en nord for Hardangerfjorden. Det
førstnevnte området er nær uten vernede objekter, bare Gran-
vinelvi  (VIII)  og Fosselvas  (VIII)  nedre deler inngår i om-
rådet.
Folgefonnaomrdet mangler helt dekning.
Sonen nord for Hardangerfjorden er bedre dekket.

37d Jdlstravassdraget ligger i regionen, men objektet er fore-
slått undergitt konsesjonsbehandling. Regionen har ingen
dekning.

37e Området rundt indre del av Sognefjorden kan bli dekket ved
vern; Flåmsvassdraget (VIII), Undredalsvassdraget (VIII),
Mrkrid (VIII). Regionen br ogs& sees i sammenheng med 35d,
37d og 37f når det gjelder vassdrag som drenerer Jostedals-
breen.

37f Kun deler av Hornindalvassdraget og Istra (VIII) dekker
regionen. Alfotbreområdet er ikke representert.

38b Kun Ynnesdalsvassdraget (deler ligger i 37d) inngår.

38c Ingen dekning.

39a Regionen er meget dårlig dekket. Kun 3 vassdrag innerst i
Tingvollfjorden er aktuelle n&; Soya, Tod6la (VII) g
Alvunda/Innerdalen. Tod@la er delvis regulert. Soya er
sterkt kanalisert og nedre del av Alvunda er utbygd. Store
deler av Trollheimen er ikke dekket opp.

39b Mellom Fosenhalvya og Halsfjorden inngr kun Sausvatn,
BØrjedalsvassdraget og Lomsdalsvassdraget (VIII). Alle
ligger nord  i  regionen, slik at regionen er dårlig dekket.

40a Kun Grytelva inngAr her.

40b Ingen dekning.
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41 I regionen ligger Sagelva og nedre del av Ogna (VIII).

42a En liten del (vestlig) av den foreslåtte Saltfjellet nasjo-
nalpark vil ligge innefor regionen.

42b Kun Valnesvassdraget (VIII) inngår.

42c Denne regionen er darlig dekket ved at bare midtstre del
inngår. Tinde-topografien er ikke dekket i tilstrekkelig
grad.

42d Ingen dekning.

42e Ingen dekning.

43a Regionen er delvis dekket.

43b Dersom Hellemovassdragene blir vernet, vil endel av nedb6r-
feltet ligge innenfor regionen. Ellers er kun en ubetydelig
del av vassdragene i øvre Valnesfjord innenfor.

43c Kun ubetydelige deler av Lakså og Kvitfossvassdraget ligger
innenfor regionen.

44 Denne regionen omfatter Troms indre kyst og fjordstrk. Ved
vern av Reisa (VIII) vil regionen være tilfredsstillende
dekket.

45 Kun Skogfjordvassdraget inngår i denne regionen for ytre
kyststrk i Troms.

46 Her er ingen vassdrag med.

47 Regionen må sies å være tilfredsstillende dekket, både under-
regionene a og b.

48 Også denne med underregionene a og ber dekket.

49 Hele denne regionen må sies å være dekket ved vernet av Tana
og restfeltene av Altavassdraget.

50 Regionen er antagelig tilfredsstillende dekket gjennom vern
av flere, riktignok faglig ukjente, vassdrag.
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VEDLEGG IV

OVERSIKT VERNEPLAN FOR VASSDRAG  -  VASSDRAGSTABELLEN

Innledning

I vassdragstabellen er ulike trekk/verdier ved vassdragene som

inngAr i verneplansammenheng, forskt systematisert. Vassdrags-

nummer refererer til nummer i NOU 1983:41; 1983:42. Bak vass-

dragets navn er satt opp i hvilken verneplan vassdraget inngår.

Naturgeografisk- og hydrologisk region referer til nordiske

regioninndelinger, henholdsvis Nordiska Ministerrådet (1984a) og

Gottschalk et al. (1978). Beliggenhet, daltype, lsmasse- og

dekning er tatt med for å gi en grov karakteristikk av nedbør-

feltet/vassdraget. I vassdrag som er spesielt preget av aktive

prosesser eller der disse fremstår med stor klarhet, er det fore-

tatt en inndeling etter prosesstype. Tilsvarende er det lagd en

grov inndeling for å få frem geologiske eller formmessige verdier

i vassdragene. Serlige trekk ved elvel@pet er tatt med der disse

er utpregede eller inngår med stor klarhet i form og/eller pro-

sess-sammenheng. Vassdragets (elvelØpenes) og landskapets til-

stand inngår med en skala fra 1-4 for å få fram i hvilken grad

tekniske inngrep preger objektet. Der det foreligger tilstrekke-

lig kjennskap er det foretatt en vurdering om vassdragene har

type- eller referanseverdi eller om de er spesielle. Til slutt er

datagrunnlaget vurdert og enkelte nkkelreferanser oppgitt (egen

litteraturliste fdlger til sist). Det må presiseres at tabellene

hovedsakelig er basert på informasjon som inngår i forbindelse med

verneplanene og annen generell kjennskap til områdene.

Tabellen maderfor leses som et forelpig utkast til en mer grun-

dig analyse av verdier og karakteristika i verneplanvassdragene.
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TEGNFORKLARING VASSDRAGSTABELL

Hvor ikke annet er nevnt angir x - aktualitet for den angitt

kolonne.

De enkelte kolonnene omtaler:

1. Nr.  - angitt ved objektets nummer gitt ved verneplansbehand-
lingen.

2. Vassdragets navn - etter verneplanen

3. Vassdrag - angitt ved kateogriene: H - Hovedvassdrag,
S - Sidevassdrag, O - Område.

4. Unvervisn. - x angir verdi for undervisning.

5. Hydr. verdi - x angir verdi innen hydrologi.

6. Naturgeografisk region - referer til inndeling for Norden
(Nordiska ministerradet, 1984a). x (f.eks. 35bx) - angir at
feltet bare i liten grad berører regionen.

7 . Hydr. reg. - referer til
al. 1978). Tallene står
1. Fjellregime
2. Innlandsregime
3. Overgangsregime
4. Overgangsregime
5. stersjregime
6. Atlantregime

inndeling for Norden
for (se også s. 38):

(H4L4)
(H21)
(H212)
(H32)
(H2L3)
(H33)

(Gottschalk et

8. Beliggenhet - her angitt ved:
H mer enn 50 av arealet over skoggrensen.
S mer enn 50 under skoggrensen.
M der marin grense krysser nedbrfeltet er denne an-

gitt med et tall som representerer hoyde i meter
over havet (± 5 meter).

9. Daltyper
p
G
F
s

- angitt ved:
paleisk dal.
glasialt formet dal.
fluvialt formet dal.
berggrunngeologien (sprekker,
ninger) er dominerende.

struktur, forkast-

10. Materialkilder - angitt ved:
B bart fjell/tynn morene dominerer større deler av

feltet.
M mektigere avsetninger av morene/glasifluvialt mate-

riale er dominerende i større deler av feltet.
L leireavsetninger dominerer større deler av feltet.
BR vassdraget tilføres sedimenter fra resente breer.
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11.

14.

15 .

Aktive
Fl
M
G
Fo
A

prosesser - angitt ved:
fluviale prosesser.
massebevegelse.
glasiale prosesser.
forvitringsprosesser
annet.

(mekanisk/kjemisk).

12. Berggrunn - interessante/sjeldne geologiske elementer inngår
i nedbdrfeltet

13. Kvartære former - angitt ved:
C canyon.
J jettegryter.
Gl glasiale skurings- og slipeformer.
M moreneavsetninger (spesielt randavsetninger som

markerer ulike avsmeltningstrinn).
DR
DØ
E
GA
A

Resente
D
s
E
V
R
SK
M
p

K
A

drumliner.
ddisformer.
eskere/spylerenner.
glasifluviale/glasimarine avsetninger.
andre kvartærgeologiske verdier (evnt. spesiell
klarhet i sammenheng mellom de ulike former).

former - angitt ved:
delta.
sandur.
elveslette.
vifte.
raviner.
skredformer.
morener.
periglasiale former.
karstformer.
annet (event. spesiell klarhet mellom form - pro-
sess) .

Elvel6pet
M
A
F
s

- angitt ved:
meander.
anastomose.
fosser.
stryk.

16.  Tilstand - det er gitt en vurdering ut fra:
V - Vassdraget: 1 - Tilnermet urørt.

2 Øvre deler urørt/inngrep i nedre del.
3 Noe inngrep i vre del/betydelige i

nedre del.
4 - Inngrep langs hele vassdraget.

L - Landskapet: 1 - Tilnærmet urørt.
2 - Øvre deler urrt/inngrep i nedre del.
3 Noe inngrep i pvre del/betydelige 1

nedre del.
4 - Inngrep i hele nedbrfeltet.

17. Egnethet - vurdert ut fra:
T Vassdraget har typeverdi.
R Vassdraget har referanseverdi.
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s Vassdraget er spesielt eller inneholder spesielle
verdier.

18. Datagrunnlag - vurdert ut fra:
A Godt dokumentert; (egne rapporter som omhandler de

geofaglige forhold på en tilfredsstillende mate).
B Delvis dokumentert; (befaringsrapporter, NOU 1983:

42).
C Dårlig eller uten skriftlig dokumentasjon.



NR. VASSDRAGETS NAWN VASS- UNDER- HYO R. NATURGEGRAFISK HVOR. BELIGGENHET DAL TYPER HATER I AL-

0RAG V ISN. VERDI REGION REG. KILOER

H s H p 6 F s B M L BR

1 Tista I H 21a,28b 3 ( 6) )( 210 )( )(

2 Mosseelv H 21a,19bx,18x 3 )( 21 D )( )(

3 Hurdalsv. I I I s )( )( 20,21a 3-2 )( 200 )( )( x

Leira s )( )( 3-2 )( 200 )(

4 0slomarkvassdr. 0 )( )( 19b,20,21a,19cx 3 )( 220 )( )( )( )(

5 L jsra I s 3 3 d, f 1 )( )(

8 Mistra I I s 334,35g 1 )( )( )( x

9 Kynna [ [ [ s )( 28b,30 a 2 )( )(

[ [ 3 Vesle Sslna I I s 33d )( )(

1 0 Trysilvassdraget s 32a,33d,f,34a,35 1 - 2 )( )( )( )( )(

[ [ 2 Grims a [ [ [ s 33d,35f )( )( )( )( )(

1 1 Atna [ [ [ s 33d,35g 1 )( )( )( )( )(

12 lsta I s )( )( 33b,de,35g 2 )( )( x
13 Moel v I s 20,33b 2 )(

1 5 Lora I s 35d,33cx )( )( )( )(

17 Frya I I s 33c ,35g )( x )( )( )(

1 9 Gausa I I s 33b,c, 20x 1 )( )( )( )(

21 V. i Vang [ [ s 35c 1 )( )(

2 8uvassfaret/Loms. 0 33b 2 )(

25 Vassfaret [ 0 33b,35c 2 )( )( )( )( X

26 Sjoa s 33c,35d )( )( )( )( )(

26 Markr id I I I H 35d,37cx 1 Xx X 100 x X X

27 Brammen nordmark 0 19c,19bx 3 )( )(

28 Holleia 0 33b 2 X )(

34 V. i Hemsedal I I I SI O) 33b,35c X X X X

35 V. i Go 1 I S ( 0) 33b,35c )( X

38 Noref jell I 0 33b 2 )( )(

39 Ver9jedal/Eggedal 0 33b 2 X )(

40 Skrimfjell I 0 19b,33bx 3 )( )(

41 Kinsol0po/Sj3 H 35c 1 x X

2 Farrisvatn I H 19b,18x 2-3 X 160
43 Kvenn a I I s 35c )(

I I 39 Austbygii I I s 35c 1 X )( X X

65 li fjell I I I 0 X 33a 2 X X X

-lo

-lo



AKTIVE PROSESSER BERG- KVARTÆRE FORNER RE SEN TE FORNER ELVELØPET TIL - EGNETHET 0 A TA-

GRUNN STANO GRUNN-

FL M Gl FO A C J GL M R 0 E 6 A A 0 SA E V R SK M p A M A F s V L T R s LAG

X X 4 4 C

X 4 4 C

X X X X X X X X X X 4 4 X B

X X X X X X X X 3 4 X X B
X X X X X X X X X 4 3 X C

X X C

X X X X X X X X X X X 2 2 X B
X X X X 4 3 X A

X X X 2 C

X )( X X X 2 X X B

X X X X X X X )( )( 1 2 )( )( B
)( X X X )( )( )( X X X X X )( X X 2 2 X )( A

X X X 2 C

4 C

X 2 C

)( X X X X 2 3 X B
X X Xx x x x X )( )( 4 4 A

X Xx 2 2 B
C

)( 3 2 C
)( )( X X X )( X X 2 2 )( C
X X X )( X X X X )( X )( X 2 2 X X A

X 4 2 B
4 2 C

x x 2 )( Xx 8

1 2 C

2 2 C

C
)( 3 2 C

x 3 C
)( 4 3 C

1 1 C
Xx x 3 A

Xx )( Xx X )( x 2 )( A
b

9



NR. VASSDRAGETS NAVN VASS- UNDER- HYDR. NATURGEGRAF I SK HYOA. BELIGGENHET DAL TYPER HATER I Al-

DRAG V ISN. VERDI REGION REG. KILDER

H s M p 6 F s B M L BA

6 Seljordv./FI3v. I I I D 33a 2 x Xx x

47 Herreelva I H 19 a 3 x 150 X

48 8amble m.n . 0 19a 3 X 1 S 0

51 0mr. V f . Fyresv. 0 33a 2 I 1 I X Xx x

5 2 Rukke$il0al3i I s 33a,35b x Xx X

53 Amdal svass. s 33a

55 Gjerstadelv I I I H 19 a 2 X 80 Xx X

56 Vegirdselv I I I H 19a 2 x 80 X X

59 Njardarheimn 0 35b 2 X

60 yngdalsvatn I I I H 17,16x 2-31,6) Xx x 1 0 Xx X X X

I I 6 Jaumeel v 11 s 35b 2 Xx

62 Fuglestadånå H 37a,15ax 3 X 1 0 X X X

63 Håelva I H 37a,38a 3 X 1 0 Xx

6 Orreelva H 38a,37ax 3 X 1 0 X X

65 Figgjo I H 37b,38a 3,6 X 1 0 X X

66 Imsvassdrage  t I  I H 37b,38ax 3 X 30 X X

69 Vormo I I H 37b,35a 1 X X 60 X

70 Vikedalselv I I H 37b,35a 3 )( X 60 X X

73 Langfoss I I H 37b, JS ax )( )(

75 Opo I H 35a,c,37b

76 Granvinelv I I  I H 37c X X 90 X X

77 Fosselv I I I 1 X X 80 X

78 Eikjedalselv I I I s X 35c 3 )( X 80 Xx X X

79 0selvi I H 37c 3 X

80 Voss o H 35c,37c,ex X X 100 X )( X

-------
82 Eikefetelvi I I H 37c,35x 3 X )( X X X

83 Ynnesdalsvatn I I I H 38b, 37dx 6 X X 5 0 X x X

86 lerdalsvatn I s 35c X )(

90 Underdalsvatn I I I H 37e,35cx X X 140 X X X

91 Flåmvassdraget I I I H Xx X 35c,37e )( X 140 X X

----- ----
92 Utla I I I 35b x X 1 1 0 X X X x

93 Feigumvassdr. I I I H 35d,37e X X 130 X X -
95 Kvinna I H 37d 10

u)
X

97 Storelva H X X 5 0 X x

100 Oldenelv H 35d Xx Xx 70 X X X
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AKTIVE PAUSESSEfl BERG- KVAFITÆllE FOAMER RESENTE FOAHER ELVELØPET TIL- EGNETHET 0 AT A -

GRUNN STANO GRUNN--- --- ------ --- ----- - -
FL H GL FO A C J 6L M OR D E 6 A A D SA E V R SK H p A H A F s V L T R s LAG

X X 2 2 B

C

C

2 C

X C

C

3 2 C

X X 4 3 8

C

x X X X X )( )( )( 2 2 )( X A

C

X 4 4 C

X X )( X 4 3 A

X )( X X Xx 4 3 X A

X X X X X Xx 4 3 )( A

X X 4 4 A

X X X X X 1 2 )( A

X X X Xx X Xx 2 Xx Xx A

X X 8

C

X X X X X x 2 2 X A

X X 2 X C

X x Xx X Xx 2 C

C

X X X X X x X X x X 2 3 X A

- --
x Xx X X x X x 2 X 8

X 2 X A

X X X 2 C
)( X X )( X X X X X X x X X 1 2 X X X A
X X Xx X X X X X X X X 3 3 X A

...

X X X X X X X X x X 2 2 X A

X X X 1 X A ....I,

X C
4

X

)( 1 X C

X X X X X X X X X X )( X 2 2 X A
----------- ------ ------ ---



NR. VASS0RAGETS NAVN VASS- UNDER- HYOR. NATURGEGRAFISK HYDR. BELIGGENHET DH TYPER MATER IAL-

0RAG V ISN. VERDI REGION REG. KILOER

H s " p 6 F s B " l BR

1 0 1 Hornindalsvassdr. I H 35e, 37f 1 )( )( 70 )( )(

103 Bondalsvassdrage t I H 35e,37fx 5 )( )( )(

104 Norangvassdraget I H 35e 5

105 Vester%selv I I I s 35e )( 80 )( )( X

108 Valldalsvassdr. I H 35e,37fx )( )( 100 )(

109 Stordalsvassd. I I I H 35e,37f 5 )( )( 11 0 )( )(

1 11 Istra I I I s 35e,37f 5 )( )( 100 )( )(

114 Driva I I I s X 35e, f 1 )( )( 150 )( )( X )(

115 A1vunda/Innerd. 35e,39a 5 )( )( )(

116 Todalselv I I I H 35e,39ax 5 )( X 160 )( )(

11 7 Ssya I H 35e,39a 5 )(

119 Kongsvoll/Hjerkinn 0 3Sf 1 X

I I 8 Grytelva I I H 0 6 X )( )( )(

121 Grytdalselva I H 39a 5

I I 1 0 Garbergelva I I I s 3a,35i )( )( 180 )( )( )(

127 Sagelva I X X 3a,1 2 )(

I I 11 Oldenvassdraget I I 39b 5 )( 120

129 Norddalselv I H 35h,39b6 5 )( 120

I I 1 2 Hofstadelv II 35h 3 )( 120

I I 13 Steinselva I I 35h,39b 3 )( 120

130 Auraundl i elv H 34a,1x 3 )( 140 )(

131 For ra I I I s 34a,35i ? 2 )( )( 180 )( X

131 Sona I I I s ? 2 X X 180 )(

133 a Ogna I I I H 34a,35h,1 2 )( 180 X )(

133b% Skjekr a I I I s 34a,35h 2 )( )( 180 X X

136 Hoylandsvassdrage t I I s 34a,36a,35hx 3 )( )( 180 )( X

137 lvre Luru I I s 35h 2 )( )( )(

139 Sorlivassdraget I I I s 3 5h, j 2 )( X )( )( )( )(

I I 1 6 lindseta I I s 35a,36 a 2 X X

140 Bjsrgefjell 0 34,36a

14 4 Sausvassdraget 39b 3

145 Brusjsvassdrage t s 39b 3 ....II

146 Lonsdalsvassd. I I I 39b 3 130 Ul
)( )( )( X

147 Borjedalsvassdrage t H 36a,39b 3 )( )( 13 0 )(

148 Sgrvassdalen I s 36a 3



AKTIVE PROSESSER BERG- KVARTÆRE FORMER RESENTE FORMER ELVELØPET T IL- EGNETHET DATA-

GRUNN STANO GRUNN-
FL M GL FO A C J GL M DR 0 E GA A 0 SA E V R SK H p A M A F s V L T R s LAG

X 3 3 C

2 2 C

C

X X X X X X X X X X X 1 2 X A

X 2 2 C

X X X X X X X 2 2 A

X X X X X X 2 X A

X X X X X X X X X X X X X X 1 2 X A

X X 2 2 C

X X X X X X X X 4 3 A

4 4 C

C

X 2 2 C

C

X X X X 2 A

3 3 C

C

C

C

C

4 2 C
X X X X X X X X 2 X X A

X X X C

X X X X X X 2 3 A

X X X X X C

X X X X X Xx X X 3 3 B
Xx X X X X X 1 2 B

X X X X X X x Xx X 2 3 X B

C

C

C

C ....i.

x X x A ""X X X x X Xx X

X x x x x x C

C



NR. VASSDRAGETS NAVN VASS- UNDER- HYDR. NA TURGEGRAF I SK HYDR. BELIGGENHET DAL TYPER HATER UL-

DRAG VISN. VERDI REGION REG. KILOER

H s " p G F s B " L BR

150 Herring/Fusta I I H 334b,36a 3 )( )( 140

151 0revjavassdraget I I I H Hb, 36a 3

155 Valnesvassdraget I I I H 42b,43a 6 )( )( 100 )( )( )(

156 Skuortav/V.v. I I s 36a,43b )( )(

157 V. o.Valnesfj. H 43a J

158 V. Strau  bygda H 36b 3

159 Rago I s 36b,43ax 1

162 Elvegardselv I I I H 3c )( )( 90 )( )(

163 Lake$ I 43c

164 Mel$vassdraget 42c 3

165 Stor jordvassd. I I I H 42c 3 )( X 70

166 StorvatnlSvartev. I I 2c 3 70
1 6 7 Kvitforsvasadraget II H 43c 3 x X 90 x x

168 Tennevikvatn I I H 44a )( )( 70 )( )( )(

170 8ens±elvv. I H 44a

1 7 2 Spanadalvatn I I I H 44a )( )( 70 )( )( x )(

I I 1 7 H&kavikvassdra9et I I H 44a )( )( 80 x

I I 1 8 Sommers·terelv I I 44a )( )( 80
173 Salangselva H 44a,36cx

I I 19 Sagelva I I 44a,36cx Xx Xx X

174 lnderdalen I 0 4a,45

177 S.Lakselvv. I I 4a,45 )( )( 60 x

178 N.Lakselvv. I I 44a )( 60 x

180 Rossfjordv. 44a
181 MN{lselvv. I s 36c,d,44a x Xx x Xx Xx )(

182 Svre Bardu I I I s )( 36b )( )( )(

18a Nordkjoselv H )( Xx 90 x )(

184 Sagelva I 44a
185 Skogsfjordv. H 45

186 Breivikelva I 44a )( )(

I l 21 Fauldalselva I I 4a )( )( 90 )(

1 8 7 Lyngsdalselv I H X )( 44a )( )( )( )(

190 Hanndalselv I H )( 44b )(

1 9 1 Reisavatn I I I H 36d, 44b,49ax )( )( 90 )( )( )( )( -l

191 a Oksfjordvatn I I I H 44b 80
-]

)( )( X )( )(

----
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AKTIVE PROSESSER BERG KVARTÆRE FOAMER RESENTE FORMER ELVELØPET TIL- EGNE THE T DATA-

GRUNN STANO GRUNN-

F H GL 0 A C J L M UA u E GA A 0 SA E V R SK M p A MA .F S. _V ___ L _T 8 .S- I A6
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NR. VASSDRAGETS NAVN VASS- UNDER- HYOR. NATURGEGRAFISK HYOR. BELIGGENHET DAL TYPER HATE RIAL-

DRAG V ISN. VERDI REGION AEG. KILOER

H s M p G F s B M L BR

192 Navitelv I I t H 4b,36dx X X 80 X X

193 Badderj3kka I I H 36d,4b X 80 X X

194 Storelv t i l B • I I H 44b X X 80

Kvenangselv 44b,36d X 80 X

I I 22 Bogelv/Vasselv I I H 44b X X 80 X X

195 Kautokeinov. Ill. II. I I 36d,8a,9a,bx

195a Tverrelva I 48a, 44bx

195b Transforelva 48a,4bx

I I 2 Lakselv t i l L. I I 44 b

196 Repparfjordv. I I I H 47a X X so X X

197 Kokelva I H 47a

I I 27 Russelva I I 47a

198 Snefjordv. I I I H 47a X 30 X X

I I 28 Hamneelva I I 47a

I I 29 Smsrf jorelva I I 4%7a

I I 30 Ytre Billefjordelva 47a

199 Stabburselv I H 47a,%8a X X 70

200 Lakselv I I I H 48a, b X X 70 X X X X

I I 3 1 Brennelva I I 48b

201 Bgrselva I H 47a,8b X X 60 X

I I 32 L.Porsangerelv I I 67a

I I 33 Veineselva I I 47a

202 Storelva t i l s. 4%7a,48b

I I 34 Langfjordelv I I 47b,48b

203 Tana I I H X X 48a,b,9a,b X

204 Juleelva I I I 48b X X 70 X X

205 Vesterelva I I I H 47b X 80 X X

206 Sandsfjordelv I 47b X

207 Tverrelv t i 1 P. 4%7b

208 Komagelv I 47b, 48b X

I I 36 Skallelva I I H 47b,48b

209 V. Jakobselv 8b,47bx b

21 0 Bergebyvassdraget 8b O

21 1 Meskeelva I 48b

212 Bruelva 48b X
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AKTIVE PROSESSER BERG- KVARTÆRE FORMER RESENTE FOAMER ELVELØPET TIL- EGNETHET ATA-

GRUNN STANO 6HUNN-

FL M Gl FO A C J 6L M OR 0 E6A A D SA E V R SK M p A M A F s V L T R s LAG

X X X X C

X X X X X 8

X C

X X X X X X X B

X X X 2 2 C

X C

C

C

C

X X X X 2 C

C

C

X X X 2 X X C

C

C

X X X C

X X X X X X X 1 1 X X C

X X X X X X X X X 2 3 X A

C

X X X X X X X C

C

C

C

C

x X X X X x X 2 X C

x X X x Xx 4 2 B
X X X X X X x X Xx X 1 X X B

X x X C

C

x C

X x C

X C

Xx Xx X C

C
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NR. VASSDRAGETS NAVN VASS- UNDER- HYDR. NATURGEGRAFISK HVOR. BELIGGENHET DAL TYPER HATER I AL-
DRAG V ISN. VERDI REGION REG. KILOER

H s H p G F s B M L BR

2 1 3 8ruelva I 48b )(

I I 37 Reppenelv/Nyelv I I 50,48bx

21 Klokkerelva I 50

2 15 Neidenelva 50

2 1 6 tunkelva I 5 0 I 5 1

2 1 7 Langf jordvass. SO, Sl

218 Ellen/lydev. I 5 1
2 1 9 Karpelva I I I H 50 )( 90 )(

l I 38 Haukelva/G.Jakobselv 47a,8ax

0agal i s 35c

Veig s 35c
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OPPSUMMERING

Nedenfor gis en oppsummering av vassdragsoversikten (tab. 1-14) 0g en egen
oversikt over datagrunnlaget.

Tab. 1. Vassdragskategori

Hovedvassdrag (H)
Sidevassdrag (S)
Område (0)
Ikkeomtalt

ANTALL
VASSDRAG

75
44
16
50

Tab. 2. Verdi for undervisning/forskning

Verdi, undervisning/forskning
Hydrologisk verdi
Uten dok. verdier (undervisning/hydrologi)

ANTALL
VASSDRAG

13
10

171

AV ALLE
VASSDRAGENE

41
24

9
27

AV ALLE
VASSDRAGENE

7
5

92

Tab. 3. Hydrologisk regiontilhirighet (etter Gottschalk et al. 1978)

1. Fjellregime (HjLp)
2. Innlandsregime (H3L4)
3. Overgangsregime (H3L2)
4. Overgangsregime (H2L2)
5. stersj6regime (H2L3)
6. Atlantregime (H3L3)
Omfatter to regioner

ANTALL
VASSDRAG

111
22
31
0

10
3
8

AV ALLE
VASSDRAGENE

60
12
17
0
5
2
4

Tab. 4. Vassdragenes beliggenhet

Hyfjellsvassdrag
Skogsvassdrag
Hyfjell - skogvassdrag
MG  - krysser nedbrfelt
Uten opplysninger

ANTALL
VASSDRAG

17
37
76
80
55

AV ALLE
VASSDRAGENE

9
20
41
43
30

AV VASSDRAG
MED OK. OPPL.

13
28
58
62
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Tab. 5. Vassdragenes hoveddalform

Paleisk dalform
Glasial
Fluvial
Sprekkedal
Med 1 dokumentert dalform
Kombinasjon av 2 eller flere
Ikke angitt

W

Tab.6. Vassdragenes hovedmaterialkilder

ANTALL
VASSDRAG

9
54
11
12
58
15
112

Bart berg/tynt morenedekke
Tykt morenedekke/glasifluviale avsetninger
Leire
Breprodusert materiale
Med kun en materialkilde
Med kombinasj. av to el. flere matr. kilder
Uten dokumenterte materialkilder
Med " el. kjente matr. kilder

Fluviale
Massebevegelse
Glasial erosjon
Forvitring (makanisk/kjemisk)
Andre
Med kun en aktiv prosess
Med kombinasjon av to el. flere akt. pros.
Uten dokumenterte el. kjente matr. kilde
Med dokumenterte matr. kilder

ANTALL
VASSDRAG
68
48

6
10
58
37
90
95

Tab.7. Dominerende aktive prosesser i vassdragene og tilhrende nedbrfelt

ANTALL
VASSDRAG
45
13
10
14
13
36
22

127
58

AV ALLE
VAS DRAGENE

5
29

6
6

31
8

61

AV ALLE
VASSDRAGENE

38
26

4
6

31
20
49
51

AV ALLE
VASSDRAGENE

24
7
5
8
7

19
12
69
31

AV VASSDRAG
MED OK.OPPL.

12
74
15
16
79
21

AV VASSDRAG
ED DOK.OPPL.

72
51

6
12
61
39

100

AV VASSDRAG
MED DOK.OPPL.

78
22
17
24
22
62
38

100

Tab.8. Spesiell berggrunni nedbrfeltet

Spesiell berggrunn

ANTALL
VASSDRAG

25

AV ALLE
VASSDRAGENE

14
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Tab. 9.  Kvartere landformer i nedbgrfeltet

Canyoner
Jettegryter
Glasiale slipeformer
Spes. moreneforek./avset.
Drumliner
Ddisformer
Eskere
Glasifluviale avsetninger
Andre kvart. former el. spes. sammenh.
mellom former (klarhet)
Vassdrag med kjent dok. kvartære former
Kombinasjon av 2 til 3 ulike forek.
Kombinasjon av 4 eller flere ulike forek.
Vassdrag uten dok. kvartære former
Vassdrag med kun en dok. kvartær verdi

ANTALL
VASSDRAG

25
7
2

48
10
16
31
62

49
94
49
24
92
21

Tab. 10. Resente landformer i nedbrfeltet

Delta
Sandur
Elveslette
Vifter
Raviner
Skredformer
Morener
Periglasiale former
Andre inkl. karst
Vassdrag der 2 eller3 elementer inngår
Vassdrag der 4 eller fler inngår
Vassdrag uten dokumenterte resente former
Vassdrag med kun ett element
Vassdra med fa li elementer

Tab. 11. Spesielle trekk ved elvelipet

Meander
Anastomose
Foss
Stryk
Vassdrag med 2 eller flere lpssystem
Vassdrag uten dok. utpregete lpssystem
Vassdrag med ett spesielt trekk
Vassdra med dok. interessant l ss stem

ANTALL
VASSDRAG

23
2

33
15

7
14
7

12
23
29

8
117
32
69

ANTALL
VASSDRAG
25

7
28
17
19

133
34
53

AV ALLE
VASSDRAGENE
23

4
1

26
5
9

17
33

27
51
27
13
49
11

AV ALLE
VASSDRAGENE

12
1

18
8
4
8
4
6

12
16
4

63
17
37

AV ALLE
VASSDRAGENE

14
4
15
9
10
72
18
28

AV VASSDRAG
MED DOK.OPPL.

27
7
2

51
11
20
33
66

52
100

52
26

22

AV VASSDRAG
MED DOK.OPPL.

33
3
48
22
10
20
10
17
33
42
12

46
100

AV VASSDRAG
MED DOK.OPPL.

47
13
53
32
36

64
100
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Tab. 12a.  Vassdragenes tilstand

1-Tilnærmet uberørt
2-Øvre deler urdrt/inngrep i nedre del
3-Noe inngrep i d. del/betydelige i n.
4-Inngrep langs hele vassdraget
Vassdra ets tilstand ikke omtalt

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
Mer berrt enn 2-3
Ikke omtalt

ANTALL
VASSDRAG
39
29

del 10
22
85

Tab. 12b.  Omtale av landskapets tilstand

1-Tilnærmet urrt 14
2-Øvre del urørt/inngrep i nedre del 57
3-Noe inngrep i d. del/betydelig in. del 20
4-Inngrepi hele nedb@rfeltet 8
Landska stilstand ikke omtalt 86

Tab. 12c. Tilstand for vassdrag og landskap (jf. tab. 12a og b)

12
26

1
1
21

7
32
85

7
14

1
1
11
4

17
46

Tab. 13.  Vassdragenes egnethet

Kun typeverdi
Kun referanseverdi
Kun spesiell verdi
Typeog ref. verdi
Type, referanse og spesiell verdi
Referanseog spesiell verdi
Uten noen registrert/vurdert verdi
E nete vassdra

ANTALL
VASSDRAG
21

3
8
14
2
1

135
50

AV ALLE
VASSDRAGENE
21
16
5

12
46

8
31
11
4

46

AV ALLE
VASSDRAGENE

11
2
4
8
1
1
73
27

AV VASSDRAG
ED DOK.OPPL.

39
29
10
22

14
57
20

8

12
26

1
1
11
7
32

AV VASSDRAG
MED DOK.OPPL.

42
6

16
28

4
2

100

Tab. 14. Datagrunnlag

A  - Godt dokumentert
B - Delvis dokumentert
C - Darli data runnla

ANTALL
VASSDRAG

33
28
124

AV ALLE
VASSDRAGENE

18
15
67
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Denne oversikt er ikke mentå være en fyldesgjirende litteraturoversikt pr.
dato over det aktuelle vassdraget. Her er stort sett medtatt rapporter utgitt
av Kontaktutvalget/Vassdragsforsk som omhandler de geofaglige forhold i denne
sammenheng på en tilfredsstillende måte, samt notater, befaringsrapporter o.l.

For generelle omtaler vises til de tre utredningene i Sperstadutvalgets regi:
Kontaktutvalget 1971. Rapport fra kontaktutvalget Kraftutbygging -
naturvern: Om vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging. Bergen.
NOU 1976:15. Verneplan II for vassdrag. Industridep./Miljøverndep.
NOU 1983:42. Naturfaglige verdier og vassdragsvern. Miljverndep.

Nedenfor refereres disse som henholdsvis:
Kontaktutvalget 1971, NOU 1976:15 og NOU 1983: 42.

3. Hurdalsvassdraget/Leira
NOU 1983:42

8. Mistra
NOU 1976:15

9. Kynna
Nordseth, K. 1980. Kynnavassdraget i Hedmark. Geofaglige og hydrolo-

giske interesser. Rapp. 15.

II 2. Grimsa
NOU 1976:15

11. Atna
Bogen,J. 1983. Atnas deltai Atnsjen. En fluvialgeomorfologisk

unders&kelse. Rapp. 70.
Gjessing,J. 1960. Isavsmeltningstidens drenering, dens forldp og

formdannende virkning i Nordre Atnedalen. Ad. Novas. Hefte 3.

17. Frya
NOU 1976:15

19. Gausa
NOU 1976:15

21. Vassdrag i Vang
NOU 1976:15

26. Mrkridvassdraget
Anda, E. & Olsen,T.N. 1982.

geomorfologisk oversikt.
7.

Mrkrivassdraget. Kvartergeologisk og
Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen. Rapp.

Bogen,J. 1982. Mrkridvassdraget og Feigumvassdraget. Fluvialgeomor-
fologi. Rapp. 50.

34. Vassdrag i Hemsedal
NOU 1983:42

II 39. Austbygdi
Faugli, P.E.& Halvorsen, G. 1978. Naturvitenskapelige forhold - plan-

lagte overføringer til sønstevatn, Imingfjell. Rapp. 78/01.
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45. Lifjell
Jansen, I.J. 1982. Lifjellområdet - kvartærgeologisk og geomorfologisk

oversikt. Rapp. 44.

46. Seljordvann/Fl&vatn
NOU 1983: 42

56. Veg&rsvassdraget
NOU 1983:42

60. Lyngdalvassdraget
Faugli, P.E. (in prep.). Lyngdalsvassdraget - en oversikt over de geo-

faglige forhold.

63. Råelva/64. 0rrelva/65. Figgjo/66. Imsvassdraget
Abrahamsen, J., Pallesen, P.E. 0g Solbakken, T. 1972. Fylkeskompendium

for Rogaland. Om naturvitenskapelige interesser knyttet til ure-
gulerte og "ubetydelig" regulerte vassdrag. Kontaktuv. vassdrags-
reg. Univ. Oslo.

69. Vormo
Abrahamsen et al. 1972. - Som ovenfor
NOU 1976:15

70. Vikedalselv
Abrahamsen et al. 1972. - Som ovenfor
NOU 1983:42
Olsen,T.N. 1980. Vikedalsvassdraget. Kvartærgeologiske og geomorfo-

logiske undersøkelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen. Rapp.
2.

73. Langfoss
NOU 1983:42
Sulebak, J.R.& Rye, N. 1984.

geofaglige underskelser.
Etnevassdraget. Konsesjonsavgjprende
Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen. Rapp.

76. Granvinelv
Anda, E. 1982. Granvinvassdraget. Kvartærgeologiske og geomorfolo-

giske underskelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen. Rapp. 9.
NOU 1976:15
NOU 1983:42

77. Fosselv/78. Eikjedalselv
NOU 1983:42

80. Vosso
NOU 1983:42
Olsen, T.N.& Anda, E. 1983. Vossovassdraget. Kvartærgeologiske og

geomorfologiske underskelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen.
Rapp. 11.

82. Eikefetelv
NOU 1976:15

83. Ynnesdalsvassdraget
Olsen,T.N. 1980. Yndesdalsvassdraget. Kvartærgeologiske og geomorfo-

logiske undersøkelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen. Rapp.
3.
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90. Undedalsvassdraget
NOU 1983:42
Olsen, T.N. 1980. Undedalsvassdraget. Kvartærgeologiskeg geomorfo-

logiske underskelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen. Rapp. 1.

91. Flåmvassdraget
Faugli, P.E. 1986. Fluvialgeomorfologisk vurdering - opprustning av

Leinafoss kraftverk i Flåmvassdraget. Notat.
NOU 1983:42
Olsen,T.N. & Anda, E. 1981. Flåmvassdraget. Kvartærgeologiske og

geomorfologiske underskelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen.
Rapp. 5.

92. Utla
NOU 1983:42
Olsen, T.N., Anda, E. & LØmo, L. 1981. Utlavassdraget. Kvartergeolo-

giske og geomorfologiske undersdkelser. Geol. inst. avd. B. Univ.
Bergen. Rapp.4.

93. Feigumvassdraget
Anda, E. & Olsen, T.N. 1981. Feigumvassdraget. Kvartærgeologiske og

geomorfologiske undersøkelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen.
Rapp. 6.

Bogen, J. 1982. MØrkrivassdraget og Feigumvassdraget. Fluvialgeomor-
fologi. Rapp.50.

97. Storelva
NOU 1983: 42

100. 0ldenelv
Husebye,s. 1983. Oldevatn i Nordfjord; sedimentasjon av minerogent

materiale. Upubl. H.oppg. Geogr. Inst. Univ. Oslo.

105. Vesteråselv
Rye, N. 1983. Vesteråsvassdraget. Kvartærgeologiske og geomorfolo-

giske underskelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen. Rapp.8.

109. Stordalsvassdraget
Anda, E. & Rye, N. 1983. Stordalsvassdraget. Kvartærgeologiske og

geomorfologiske underskelser. Geol. inst. avd. B. Univ. Bergen.
Rapp. 13.

NOU 1976:15
NOU 1983:42

111. Istra
Sollid, J.L.& SØrbel, L. 1981. Kvartærgeologisk verneverdige områder

i Midt-Norge. Miljverndep. Rapp.T-524.
Sollid, J.L.& Torp,B. 1983. Istravassdraget s. 181-188 i Sollid,

J.L. (red.). Geomorfologiske og kvartærgeologiske registreringer
med vurdering av verneverdier i 15 tiårsvernede vassdragi Nord-
og Midt-Norge. Rapp.55.

114. Driva
Bogen, J. 1982. En fluvialgeomorfologisk undersdkelse av Joravass-

draget med breomr&det Snhetta. Rapp.51.
Carlsson, A.B., Sollid, J.L., SØrbel, L. & Torp, B. 1983. Drivas.

173-180i Sollid, J.L. (red.). (som ovenfor).
Faugli, P.E. 1981. Gr&a - en geofaglig vurdering. Rapp.24.
NOU 1983:42
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Sollid, J.L. & Srbel, L. 1981. (Som ovenfor).

115. Alvunda/Innerdalen
Faugli, P.E. Notat vedr. utvidelse av eksisterende kraftverk.
Kontaktutvalget (1981)

116. Todalselv
Carlson, A.B.,Sollid, J.L. & Torp, B. 1983. Todalsvassdraget s. 163-

172 i Sollid, J.L. (red.). (Som ovenfor).

II 10. Garbergelva
Sollid, J.L. & Tessem, B. 1983. Garbergelva s. 147-152 i Sollid,

J.L. (red) . ( Som ovenfor) .

131. Forra
Kristiansen, K. & Sollid, J.L. 1983. Stj@6rdalsvassdraget med Forra

s. 133-146 i Sollid, J.L. (red.). (Som ovenfor).
NOU 1976:15
NOU 1983:42

131. Sona
Kristiansen, K. & Sollid, J.L. 1983. (Som ovenfor).

133a.  Ogna
NOU 1976: 15
NOU 1983: 42
Sollid, J.L. 1983. Ognas. 129-132 i Sollid, J.L. (red.) (Som oven-

for).

133b.  Skjekra
NOU 1983: 42

136. Hylandsvassdraget
Flakstad, N. & Sollid, J.L. 1983. Hylandsvassdraget s. 101-106 i

Sollid, J.L. (red.). (Som ovenfor).
NOU 1976:15
NU 1983: 42

137. ovre Luru
NOU 1976:15

139. Sirlivassdraget
Moen, P. 1983. Fluvialgeomorfologisk vurdering av Srlivassdraget.

Rapp. 83/02.
Sollid, J.L. & sørbel, L. 1983. Srlivassdraget s. 115-128 i Sollid,

J. L. (red. ) . ( Som ovenfor) .

146. Lomsdalsvassdraget
Daleviken, K. & Faugli, P.E. 1982. Lomsdalsvassdraget - En fluvialgeo-

morfologisk vurdering. Rapp. 46.
Flakstad, N. & Sollid, J.L. 1983. Lomsdalsvassdraget s. 89-100 i

Sollid, J.L. (red.) (Som for 111).
NOU 1976:15
NOU 1983:42

150. Heming/Fustra-vassdraget
NOU 1976:15
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155. Valnesvassdraget
NOU 1983:42

156. Skuortavatn/Villumsvatn
NOU 1976:15

162. ElvegArdselv
NOU 1983:42

165. Storjordvassdraget/166. Storvatn/Svartevatn/167. Kvitforsvassdraget
NOU 1976:15

172. Spansdalvassdraget
Johansen,K.B. 1981. Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i Spansdals-

vassdraget. Tromura, Naturvitenskap nr. 15.

177. Sndre Lakselv
Andersen, B.G. 1968. Glacial Geology of Western Troms, North Norway.

NGU 256.
MØller, J. & Sollid, J.L. 1973. Geomorfologisk kart over Lofoten-

Vesterålen. N. Geogr. T. 27.
NOU 1976:15

184. Øvre Bardu
NOU 1983: 42

184a. Nordkjoselv
Fareth, E. & Johansen, K.B. 1981. Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi

i Noredkjoselvvassdraget. Tromura, Naturvitenskap. nr. 20.

186. Breivikelv
Andersen, B.G. 1968. (Som for 177).

II 21. Fauldalselv
NOU 1976: 15

187. Lyngdalselv
Andersen, G.B. 1968. (Som for 177).

191. Reisavassdraget
NOU 1983:42
Sollid, J.L.& Tolgensbakk, J. 1983. Reisavassdraget s. 27-64 i  Sollid

J. L. (red. ) ( Som for 111) .

191a. Oksfjordvassdraget
NOU 1983:42

193. Badderj&kka/194. Storelva  til  Bufjord
Faugli, P.E. 1976. Fluvialgeomorfologisk befaring i  Kvenangselv,

Nordbotnelv og Badderelv. Rapp. 76/04.

196. Repparfjordvassdraget/198. Snefjordvassdraget
NOU 1983: 42

199. Stabburelv
Kontaktutvalget (1971).
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200. Lakselv
Johansen, K.B. 1981. Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i Lakselv-

vassdraget. Tromura.

201. Brselva
Kontaktutvalget (1971).

204. Julelva
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