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FORORD

For tiden p&gar et fylkesplanprosjekt "Flerbruksplan for vassdrag

i Gudbrandsdalen. Etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland

v/miljvernavdelingen har Vassdragsforsk (tidl. Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer) forestått utredningsarbeidet innen

botanikk, fluvialgeomorfologi og limnologi.

Denne rapport omhandler de fluvialgeomorfologiske forhold. Ut-

redningen er en statusrapport bygd på litteratur og tidligere ut-

frte befaringer/undersbkelser.

Sverre Husebye har vært ansvarlig for utførelsen av rapporten.

Denne er laget i nært samarbeid med de øvrige fagrapportene for de

gitte vurderinger og konklusjoner.

Ragnhild Frilseth har maskinskrevet manus og Bjrn Walseng har

laget de fleste figurene.

Blindern, april 1986

Per E. Faugli Sverre Husebye
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1. INNLEDNING

Vannbruksplanlegging

Samfunnet nytter vassdragene på ulik måte. Vassdragene kan nyttes

til energiproduksjon, vannforsyning, fl6ting, ferdsel med bt

eller pd isen, fiske, friluftsliv og som resipient for avlps-

vann. Innen landbruket har det blitt fokusert på reindriftsnær-

ingen og fiskeoppdrettsanlegg. Spesielt for forskning og under-

visning, men også for friluftsliv og allment naturvern, står vass-

dragene sentralt særlig de uberørte.

Den tekniske og Økonomiske utvikling har ført til en intensiv-bruk

og ofte er forskjellige interesser i konflikt med hverandre. Alt

tidlig innså man hvilke betydning inngrep som kraftutbygging og

regulering av et vassdrag kunne medføre. Dette resulterte i at

det må søkes konsesjon for & nytte vassdraget til dette formålet i

henhold til Lov av 14. desember 1917 Om vassdragsreguleringer.

Vassdragsloven av 15.3.1940 er den generelle lov om vassdragene,

og den inneholder bestemmelser som gjelder den enkeltes rettig-

heter og plikter såvel som allmenne interesser ved inngrep i vass-

drag. Konsesjonsplikt inntrer bl.a. dersom vesentlige allmenne

skader oppst&r som flge av forandring av naturforholdene.

Vassdragene er meget viktige og sentrale deler av vår natur. De

er selve lisvnerven i v&re dalfrer. Et nedbrfelt er et sammen-

hengende dynamisk system, der alle delene er knyttet sammen av

vannsystemet. De ulike prosessene i feltet er avhengig av hver-

andre. Det gjelder vannhusholdningen og landformingen med pro-

sessene erosjon, transport og akkumulasjon og den Økologiske ut-

viklingen av plante- og dyrelivet. Et inngrep i en del av syste-

met medfører en lang rekke endringer i andre deler av systemet, i

vannkvalitet, grunnvann, erosjons- og sedimentasjonsprosesser,

lpsforhold, lpsmnstre, flomfrekvens, isforhold, tAkeforhold og

andre lokalklimatiske faktorer. Slike endringer i det naturgeo-

grafiske milj kan ha alvorlige konsekvenser for plante- og dyre-

liv i vann og på land.
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Grunnlaget for en fornuftig og forutseende forvaltning av våre

vassdrag ligger i en mest mulig presis kunnskap om naturen og

hvorledes inngrep av ulike slag påvirker denne. Spesielt viktig i

denne sammenheng er de fluvialgeomorfologiske forhold. Ethvert

inngrep i vannsystemet vil medføre endringer i det fluviale syste-

met innen det aktuelle nedbrfeltet (Faugli et al. 1986, Faugli in

press).

Ved alle inngrep av en viss strrelse bor det derfor gjennomf6res

konsekvensanalyser. En analyse vil føre til allsidig belysning av

fordeler og ulemper ved planlagte tiltak, med referanse til iden-

tifiserte interesseområder og interesse-grupper.

Fluvialgeomorfologi

Fluvialgeomorfologien omhandler dannelse og tolkning av formele-

menter på jordoverflata skapt av rennende vann. Den del av ned-

børen som hverken trenger ned i undergrunnen, bindes til vegeta-

sjonen eller fordamper, renner av på overflaten. Avrenningen

foregAr ved at vannet samler seg i bekker, elver og sjper som til-

sammen danner et vassdrag. Innen et nedbrfelt er et slikt

dreneringsnett å betrakte som et sammenhengende, dynamisk system.

Dreneringssystemet er utviklet over tid og bestemt av berggrunnens

struktur og sammensetning, de glasiale prosessers omforming av

landskapet i kvartær og av de ulike formdannende prosessers arbeid

fram til i dag.

Sammenhengen materialkilder - transport og sedimentasjon er sen-

tral innen fluvialgeomorfologien. Fluviale erosjonsformer dannes

der det fjernes mer materiale enn det tilføres. Tilsvarende

dannes akkumulasjonsformer der det tilføres mer enn det fjernes.

En elvestrekning kan sies å være i dynamisk likevekt når det til-

fres like mye som det fjernes. Det er flere avhengige variable

som er bestemmende for nedstrøms endringer i elvas gradient og

lppsmonster; bredde, dybde, hastighet, gradient, sedimenttran-

sport, partikkelsammensetning, hydraulisk ruhet og vannføring

(Leopold, Wolman & Miller 1964). Faste, minerogene partikler

transporteres enten svevende i vannmassen (suspensjonstransport)

eller langs bunnen (bunntransport). Det er forholdet mellom par-
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tikkelstirrelse og vannets hastighet og turbulensgrad som er av-

gjprende for hvor mye materiale som kan holdes i suspensjon.

Partikler som har større diameter enn 0,5 mm, regnes til bunntran-

sport (Ziegler 1974). Nedre grense for partikler som kan gå som

bunntransport er ,18 mm (Sundborg 1956) fordi disse bringes rela-

tivt lett i suspensjon. Strømningsforholdene vil være bestemmende

for om partikler i intervallet 0,18 - 0,5 mm transporteres langs

bunnen eller i suspensjon.

Tidligere avsatte
løsmasser i eller
i tilknytning til
dreneringssystemet

Masse-
bevegelse

Dannelse av nytt
materiale
(forvitring)

B Transport Sedimentasjon

Sedimenteksport
fra nedbørfeltet

Fig. 1a. En forenklet fluvialgeomorfologisk betraktningsmodell.

Mengden og sammensetningen av materialet som transporteres er

sammen med det hydrologiske regimet bestemmende for intensiteten

på de fluviale prosesser og derved utviklingen av akkumulasjons og

erosjonsformer. Sedimenttilførsel i ulike deler av vassdraget

varierer avhengig av erosjonsintensiteten i det tilhrende nedb6r-

feltet. De viktigste sedimentkildene innen Gudbrandsdalslågens

nedbørfelt er breerosjon og erosjon i kvartære og tidligere flu-

viale avsetninger i tilknytning til elvelopene. Massebevegelse i

skrninger i form av ravinering og flomskred kan tilfre vass-

draget betydelige mengder materiale (Hagen, 1986). Disse pro-

sessene er betinget av vannmettede løsmasser og inntreffer vanlig-

vis i forbindnelse med sterk nedbr eller sn@smelting om varen.

Partikkelsammensetningen på materialet vil være bestemmende for

forholdet mellom bunn- og suspensjonstransport i vassdraget.



- 4 -

Vanligvis utvikles et dekkskikt bestående av stein overliggende

finere fraksjoner i elvenes bunnmateriale. Tilsvarende dannes og-

så et "armeringslag" av grove fraksjoner nederst i erosjonsskrn-

inger i tilknytning til elvelopene. First nAr vannfringen nar

kritiske verdier settes materialet i bevegelse. Fullt utviklet

bunntransport er derfor knyttet til de større flommene. Ved beve-

gelse i dekkskiktet kan erosjon i det underliggende mer finkornete

materialet bli betydelig.

Ved dominerende bunntransport utvikles brede og grunne elvelp.

Der grovt materiale er tilgjengelig dannes det gjerne et opp-

splittet lØpsmønster (anastomose). Arsaken er muligens en selek-

tiv akkumulasjon av de grovere fraksjoner, ofte midt i l6pet.

Resultatet blir dannelse av en midtbanke som dermed splitter løpet

og Øker erosjonen mot sidene.

Det kan synes å være en nær sammenheng mellom et anastomoserende

og et meandrerende lpsmonster. I et oppsplittet lpssystem ut-

vikles det ofte buer eller deler av buer som i det minste på

enkelte strekninger kan kalles meandrerende. Utviklingen av ulike

lpsmnstre knyttes til gradienten pa elvelpet; anastomose-

strekninger utvikles ved større gradienter enn meanderlp (Leo-

pold, Wolman & Miller 1964). Karakteristisk for et meandrerende

system er erosjon i yttersvinger og akkumulasjon i innersvinger

(innversvingsbanker). Meandrerende lp utvikles oftest i mer fin-

kornet materiale (silt/sand/finere grus). Utviklingen av de

nevnte lipsformer et resultat av elvas forsk pa a etablere en

likevektstilstand i forhold til vannføring, gradient og material-

transport. Over tid vil løpene pendle over hele den tilgjengelige

dalbunnen og bygge opp en elveslette.

En elveslette er en flate som er utviklet i elvas nivå ved akkumu-

lasjon og erosjon under oversvømmelser og lpsforflytninger over

tid (Bogen 1981). Under større flommer vil sandig materiale som

hvirvles opp av elva kunne sedimentneres langs løpene slik at det

etter en tid dannesleveer (kantformede voller langs lopene).

Andre steder vil vannet flomme inn over lavere partier eller eldre

løp og kunne avsette "tunger" av sand inne på elvesletta.
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Ved utlbp i stillestende vann eller innsjper utvikles deltaav-

setninger. I vassdrag med rikelig materialtilforsel kan delta-

sletter av tildels betydelig omfang dannes. En deltaslette er en

elveslette som danner topset på et delta og er den subaerile del

av dette (Bogen 1981).

Der bekker og elver faller ned fra dalsidene ut mot dalbunnen kan

det bygges det opp vifter. Disse er kjegleformede og består av

grovere partikler. Elveviftene har vanligvis et forgreinet lps-

mønster. Vifteformen er dannet ved at materialet elva frakter med

seg, sedimenteres der gradienten og dermed vannets transportevne

blir for lav. Lpene blir oppgrunnet og vannet tar seg stadig nye

veier. Ofte vil elvevifter påvirke løpet til hovedelva i dal-

bunnen ved at dette presses over til motsatt dalside. Nedstrøms

vifter kan lpet vere delt som et resultat av Økt materialtran-

sport (ofte grovere partikler) fra vifteelvene. Viftene kan også

ha en oppdemmende effekt slik at hovedelvas lp har en slakere

gradient oppstroms.

Suspensjonstransporten varierer både i tid og rom. En og samme

vannføring kan ofte gi ulike konsentrasjoner suspendert materiale

avhengig bl.a. av tiden siden siste tilsvarende hye vannfring

(LiestØl 1967, Østrem 1975). Stigende vannføringer gir gjerne

hpyere verdier enn tilsvarende synkende vannfringer. Dette

setter stort krav til prøvetakingen. For å beregne transport er

det helt ndvendig med hyppig prvetaking. I tillegg bor selve

prøvetakingen ideelt sett, vere isokinetisk, tidsintegrerende og

dybdeintegrerende (Bogen 1984).
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2. OMRADEBESKRIVELSE

2.1. BELIGGENHET

Gudbrandsdalslågens nedbørfelt (Fig. 1b) ligger alt vesentlig i

Oppland fylke i kommunene Ringsaker, Gausdal, Øyer, Ringebu, Vang,

Øystre Slidre, sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre

Lesja. Kun få kvadratkilometer lengst vest i Ottavassdraget

ligger i Mre og Romsdal fylke mens de nordligste deler av vass-

draget ligger i sør-Trøndelag fylke. Den geografiske utstrekning

er begrenset av koordinatene 666.71-69.16 N og 4.10-6.O01E.

LOA

IS TRA

Milestokb
P 1o z0 30 4o

Fig. 1b. Gudbrandsdalslagens nedborfelt.

Gudbrandsdalslågen drenerer et areal på ca. 12.800 km2. ca. 2/3

av vassdraget er hØyfjellsområder over 1000 m o.h. (Fig. 2).

Deler av hoyfjellsmassivene Jotunheimen, Dovre og Rondane ligger

innenfor nedbrfeltet. Sentralt i Jotunheimen ligger Galdhopiggen

som er nedbørfeltets høyeste topp (2469 m o.h.). Kun sørlige

deler av vassdraget samt de største dalsystemene ligger under 1000
m o.h. (Fig. 2).
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Otta med et areal på 4150 km2 er det største sidevassdraget og

slutter seg til Lågen ved Otta tettsted. Gudbrandsdalslågen nord

for Otta drenerer til sammenligning bare 2074 km?. Ca. 80% av

arealet ligger på vestsiden av Lågen.

N

MAiestokk
o 10 20 30 40 50 km

es
(\µI!i!I

»
[TI) OVER 1000 M..H,
0 UNDER 1000 M,0,H,

Fig. 2. Nedborfeltets topografi.

Nedbørfeltet grenser mot Glommavassdraget i øst. Rauma, Aura- og

Drivavassdraget danner grensen mot nord. De viktigste vassdrag

mot vest er Tafjordvassdraget, Stryneelva, Jostedla, Mrkri, For-

tunvassdraget og Utla. Valdresvassdraget og Dokka grenser mot de

sør-vestlige deler av vassdraget.

Bygdin (34-40 km), Vinstervatn (23,5-27,8 km2), Otta-Vågåvatn

(27,6 km), Gjende (13,8 km), Tesse (9,3-14,2 km?) og Losna (ca.

10 km?) er de største innsjøene i nedbørfeltet. For regulerte

vann er arealet av minste og største vannspeil satt i parentes.

Bygdin og Vinstervatn drenerer til Vinstra som munner ut i Lågen

ved Vinstra tettsted. Gjende drenerer til Sjoa mens Tesse
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drenerer mot Otta. Vagavatn og Losna er innsjper som ligger i

henholdsvis Otta og Lågen (Fig. 1b).

2.2. VASSDRAGSREGULERINGER

Flgende deler av vassdraget er regulert til kraftproduksjon:

Sideelver nord for Otta:

Otta: Breidalsvatn, Framrusta, Aura, Hydalsvatn, Tesse (m/Veo

overfirt), Eidefoss ved Lalm.

Sideelver sør for Otta:

Vinstravassdraget, Våla (vinkelfallet), Gausa og Mesna.

Hovedelva: Harpefoss, Tretten og Hunderfossen.

2.3. BERGGRUNN LAGEN

Den nordvestlige delen av nedbørfeltet består av prekambriske

grunnfjellsbergarter omdannet under den kaledonske fjellkjede-

folding. Resten av feltet utgjøres av store skyvedekker med berg-

arter av prekambrisk til devonsk alder. Skyvedekkene er fra nord-

vest mot sr og srst (Fig. 3): Jotun- og Trondheimdekkene,

Kvitvoladekket, Osen-Ra dekkekompleks og Valdresdekket i sorvest.

Den stlige og sbristlige delen av feltet tilhdrer det sdkalte

sparagmittomrAdet i sør-Norge. I dag kalles avsetningene for Hed-

marksgruppen og deles inn i formasjoner. Innenfor Lågens nedbør-

felt dominerer Brttumformasjonen (Fig. 4). Denne består av svakt

metamorfiserte vekslende pellittiske lag og sandsteiner. Berg-

grunnens strukturmønster langs Gudbrandsdalen er i denne delen

helt bestemt av foldinger med akser 0-V. Brede synklinaler finnes

ved Fåvang og rundt Tretten - yer (Fig. 5). I disse er det be-

vart yngre formasjoner (Fig 4).

Vest for Brttumformasjonen ligger et belte av kvartsitt og meta-

sandstein i den såkalte Vangsåsformasjonen. Videre mot vest, i

øvre deler av Gausdalen, dominerer omdannende sedimentære berg-

arter av ordovicisk alder. Avsetningene her kalles gjerne Gaus-

dalsformasjonen og består av sandstein og leirskifer eller fyllitt
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i veksling.

E:::::::I Permian igneous rocks

Cl!ETea so»

Middle Allochthon

CJ Lower Allochthor,

- ALJ'lochthonoui-parautochthonous
Venhan-Silurian sedimentary rocks

b:::::: I Autochthonous buement rncks

Normal laull

Thrust plane beneath:

• • • •  Jotun, Tronone,m & Helag Nappes

A  •  t, A « Sirv Nappe

4 s 1 Tinn@s augen gneiss Nappe

l  l d l l Rondane Nape

o o  •  a A Kvtvola Nappe

4 Ai4  + A i Valdres Nappes (Thrust Sheets)

....... ....,... ............ Synnl1ell Thrust Sheet

,. 1 e e  , Rea  & Hede Nappes } Osen-Rea
A 4 Osen 3 Vemda! Nappes Nappe Complex

Fig. 3. Forenklet kart over skyvedekkene innen sparagmittområdet

og de tilgrensende områder (fra Nystuen 1982).

Nord for Brøttumformasjonen ligger det rester etter Kvitvoladekket

med forskjellige bergarter, men hovedsakelig i form av fyllitt,

sandstein og kvartsskifer.

I sørvest strekker Valdresdekket seg så vidt inn i feltet og nord

for dette ligger Jotundekket. Disse dekkene består av omdannende

prekambriske og senprekambriske bergarter med anortosittiske berg-

arter, kvartsskifer og konglomerat.

Området sør for Ottadalen kan grovt sett inndeles i to berggrunns-

regioner, det vestnorske grunnfjellsområdet i nord og vest og

skyvedekkene i Sogn-Jotunheimsynklinalen i sør (Bøverdalen).

Strøk og struktur er bestemt av den kaledonske fjellkjedefolding.
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Fig. • Forenklet geologisk kart over deler av sparagmittområdet

(fra Englund 1973).
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Fig. 5. Geologisk snitt N-S langs Gudbrandsdalen (fra Englund

1972).

2. 4. LØSMASSER

Løsmassene består av avsetninger fra istidene og tida etter siste

istid. I dalsider og fjellområder dominerer bunnmorener avsatt

under innlandsisen. Glasifluvialt materiale er avsatt av rennende
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vann under isavsmeltingstiden. Tildels mektige forekomster finnes

der større sidevassdrag munner ut i hovedelva. Eksempler på dette

finner vi bl.a. ved Gausas og Vinstras utlp i L&gen. Flere av

viftene i Gudbrandsdalslågen er opprinnelige glasifluviale av-

setninger.

Der innlandsisen har demt opp det naturlige avlp for smelte-

vannet, ble det dannet sjøer hvor mer finkornet materiale er av-

satt. Slike bresjsedimenter finnes spesielt nord i Gudbrands-

dalen. I tida etter istiden har fluval erosjon fjernet og om-

plassert store mengder løsmasser. I dalbunnen har det skjedd en

tilsvarende oppfylling. Alle elveslettene, deltaet i Losna og

Vågåvatn samt flere av viftene er slike fluviale akkumulasjons-

former.

f Foran dagens breer ligger resent morenemateriale. Ofte markerer

tydelige morenerygger breenes utbredelse fra "den siste istid" og

fram til i dag.

En mer detaljert oversikt over områdets kvartærgeologi er under

utarbeidelse som en egen del av prosjektet ved Universitetet i

Bergen. Da løsmassenes sammensetning og fordeling er av stor be-

tydning for de fluviale prosesser gis det allikevel en litteratur-

oversikt. Denne er ikke ment å være fullstendig, men inneholder

en god del av materialet som finnes for området, vedlegg 1. I

tillegg er det utarbeidet rapporter vedrørende løsmassetykkelse og

sammensetning basert på seismiske målinger osv. i forbindelse med

de fleste kraftutbygginger.

2.5. KLIMA

Klimaet er utpreget kontinentalt med lav Arsnedbr og stor årlig

temperaturamplitude (Tab. 1). Janunar og juli er henholdsvis

kaldeste og varmeste måned. Temperaturgradienten om sommeren er

ca. .7Pc/100 m. Om vinteren er den mindre pga. temperaturinven-

sjon som gjerne inntrer i dalførene under kalde perioder.

Det er en skarp nedbrgradient fra vest-srvest mot nord-nordst i
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feltet. Fanaråken mottar f.eks. 1221 mm/Ar, mens Geilo i Skjåk

kun mottar 270 mm/år. Dette over en avstand på kun 35 km i luft-

linje. En sammenliknng av fjellområdene viser at Bygdin i sørvest

mottar 100 mm/Ar mens Fokstua kun mottar 415 mm/år (Tab. 1). Ar-

saken er at de fuktige, maritime luftmassene som fraktes inn mot

land fra vest (vestavindsbeltet) og presses til vers av det hye

fjellmassivet i Jotunheimen. Det meste av nedbøren blir derfor

avgitt i de vestlige deler. Omr&dene mot st og nord-st blir

dermed liggende i regnskyggen. Arlig fordampning i fjellområdene

er ca. 200 mm nedb&rhdyde pr. Ar. Dette ker til ca. 300 mm i

nedre Gudbrandsdalen.

Tabell 1. Nedbornormaler (1930-60) og temperatur i henholdsvis
varmeste og kaldeste måned (1930-60). (Data fra ONMI).

Middel temp . i c
. h. Ne mm . ar Julim ar an

Bygdin 1055 1000 mangler
Dombas I I 638 4 1 0 - 9.0 12.9
Fanar&ken 206 2 1221 - 1 2 . 3 2.6
Foks tu a 974 415 - 8.9 1 1 . 0
Geilo i Skj3k 378 270 - 9.6 14% • 6
Lesjaskog 630 500 - 9.5 1 3 .1
Lillehammer 226 725 - 9.0 15.6
Vinstra 24 1 409 -10.8 15.5
Vg&mo 371 326 - 9.6 14. 5

re Te e 746 4 0 - 10. 1 . 4

2.6. HYDROLOGI

En rekke hydrometriske stasjoner er eller har vært i drift i

Lagenvassdraget oppstroms Mjsa inklusive Mesnavassdrag, vedlegg

II.

En vurdering av vedlegg II viser at det hydrologiske data-

materialet er relativt omfattende slik at en inngående regional-

hydrologisk oversikt bØr kunne utredes. Med bakgrunn i sine

hydrometriske stasjoner har NVE utgitt et isohydat-kart over sør-

Norge for normalperioden 1931-60 der hele L&gens nedbrfelt inngAr

(Hegge, 1978) (Fig. 6). For tiden er dette kartet under revisjon

og den nye utgaven ventes a foreligge i lopet av 1986.
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Det er en sterk gradient i det spesifikke avlip fra Jotunheimen og

mot nord-Øst (Fig. 6). Dette henger sammen med nedbørens for-

deling og viser regnskyggens effekt p avlopet (Tab. 2).

Tabell 2. Spesifikt avløp i Lågenfeltets fjell og dalområder.

es
Jotunheimen
Kjølenfjellene
Dovre
Rondane
Fjellområdet øst for Lågen

da n G dbr ndsd l n

vl m?
4%0  - 60
20 - 30
20 - 30
20 - 30
18  -  25
10 - 12

Avlpsfordelingen gjennom Aret viser stirste vannf6ringer i for-

bindelse med snøsmelting om våren og minst vannføring i vinter-

månedene. Breområdene i Jotunheimen gir det tilhørende vassdrag

et spesielt hydrologisk regime både i et dgnlig og årlig tids-

perspektiv. Den årlige effekt av breene gir maksimalt avløp i

sommermånedene juli og august når bresmeltingen pågår. Dette er

iflg. Gottschalk et al. (1978) en "forsinket" snøsmelteflom og

derfor karakterisert som et H4L4 regime. I perioden med bresmelt-

ing kan de dgnlige vannfringsendringene i den tilhrende elv bli

forholdsvis store. Døgnvariasjonen kan nesten være like store som

den årlige variasjon. De fleste vassdrag innen Jotunheimen er

brepåvirkede i en hydrologisk sammenheng fordi mer enn 5 av ned-

børfeltet er dekket av breer (Wingård 1978). Otta er et utpreget

brevassdrag, hvor deler av vassdraget er regulert. Dette gir en

høy vintervannføring, mens bresmeltingen i de uregulerte delene

gir høy sommervannføring sammenliknet med nærliggende brefrie
vassdrag (Fig. 7).

Lågen inneholder få innsjøer. De fleste av sideelvene har meget

liten selvreguleringsevne og er typiske flomvassdrag. Selv om

flere sidevassdrag er regulerte til kraftproduksjon utgjør disse

en mindre del av det totale nedbirfeltet. L&gens avlip er derfor

i den nåværende situasjon mer bestemt av de naturlige hydrologiske

prosesser enn utslippene fra kraftverkene.
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Fig. 7. Midlere månedlig vannføring for Rosten (Vm 411) og Lalm

(Vm 1929) i perioden 1971-80.

2.7. FLUVIALGEOMORFOLOGI

Innen Gudbrandsdalslågens nedbørfelt er store mengder løsmasser
tilgjengelige for erosjon og transport. Dette gjelder såvel tid-

ligere glasialt og fluvialt avsatte sedimenter som nyprodusert

materiale fra dagens breer. Selv om elvelpenes fall, vannføring

og strømhastighet er viktige faktorer for etablering av ulike

lØps- og akkumulasjonsformer er sedimenttilførsel og materialtran-

sport en forutsetning for dannelsen av elvesletter, vifter og del-

taer (alluviale former). Både transportintensitet og sammen-

setning av sedimentene er i tillegg av stor betydning i denne

sammenheng. Erosjons- og akkumulasjonsforholdene kan endres over
tid, enten som et ledd i en naturlig utvikling eller som resultat

av tekniske inngrep langs elveløpet eller i nedbørfeltet. Disse

prosessene påvirker de fysiske forhold i vassdraget slik at be-

tingelsene ikke er konstante over tid. Dynamikken i vassdraget

medfører at de enkelte deler av vassdraget innvirker på hver-

andre. Økt erosjon et sted kan f.eks. medføre Økt akkumulasjon

langselvestrekningen lenger nedstrøms.
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Effekten av endrede erosjons- og akkumulasjonsforhold vil derfor

kunne oppstå over et kortere eller lengre tidsperspektiv. Unsket

erosjon eller pålagring langs eller i elveløpene er et vanlig re-

sultat. Elvelpenes stabilitet er også av stor viktighet for både

biologisk og botanisk produksjon.

Sedimenttilførselen til GudbrandsdalslAgen med sideelver stammer

hovedsakelig fra:

Glasial erosjon

- Lpserosjon

Fluvial erosjon i lsmasser i kontakt med elvelopene

- Massebevegelse

- Ravineerosjon

Sedimentkildene er lokalisert til områder med begrenset areal og

spredt over hele nedbrfeltet. Dette sammen med innsjer og

varierende lØpsgradienter fører til at transportintensiteten er

ujevnt fordelt nedstr@ms vassdraget. Innsjbene fanger opp all

bunntransporten og det meste av suspensjonstransporten, mens det

foregår en akkumulering og sortering av bunnmaterialet over elve-

strekninger der gradienten faller sterkt. Eksempler på slik akku-

mulasjon og sortering er særlig godt demonstrert i de ulike

bekknene i Bverdalen, mens Bvras delta i Vag&vatn og Losna-

deltaet er gode eksempler på innsjøenes funksjon som sediment-

feller for materialtransporten. Vanlig langs både hovedelva og

sideelver er gjenfylte bekkener der det er utviklet elvesletter.

Eldre lØpsmønstre i disse viser hvordan elva har pendlet og bygd

opp i elvesletta. I Finndalen er det utviklet en elveslette der

øvre del er bygd opp av et anastomoserende lpssystem og nedre del

av et meandrerende lpssystem. Innen L&gens nedbrfelt er det

flere delvassdrag som er rike på fluviale former og der prosessene

er aktive under dagens forhold (f.eks. Leira, Tundra, SjØli og

Visa m.fl.).

Typisk for Gudbrandsdalslågen er sideelvenes dype tilpasningsgjel

før de munner ut i hoveddalen der større vifter er akkumulert.

Flere steder er større canyoner også utviklet i forbindelse med

terskler langs hovedelva.
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Endringer i elvenes materialtransport og sedimentenes transport-

hastighet kan fre til elvelpsforandringer. Disse kan oppsta

enten som følge av naturlige eller tekniske endringer i de natur-

gitte fysiske forhold langs vassdraget. De vesentligste for-

andringer i de fysiske betingelsene langs Gudbrandsdalslågen kan

oppstå ved:

Endringer i isbreenes volum.

Apning av nye sedimentkilder som flge av flom eller hoy ned-

br (flomskred).

Grusuttak (kan Øke erosjonen ved at dekkskiktet blir Ødelagt

eller redusere transporten nedstrøms ved at det tilførte

materialet blir fjernet).

Elveforbygninger (vanligvis reduseres transporten fordi

naturlige sedimentkilder fjernes. Lpserosjon kan oppstå som

flge av kt stromhastighet).

Vassdragsreguleringer. Flomtopper og sommervannfring redu-

seres mens vintervannfringen kes. Bade erosjon og akkumu-

lasjon kan oppstå. Erosjon hovedsakelig som fdlge av is,

mens de reduserte flomvannfØringer ikke makter frakte de

tilførte sedimenter videre.

2.8. GRUSREGISTERET

I forbindelse med ønsket om en bedere forvaltning av landets sand

og grusforekomster (NOU 1980:18) er det opprettet et grusregister

bl.a. for Oppland. Arbeidet med dette er utført av NGU i årene

1980-1982 (NGU 1982). Det finnes både et manuelt og et EDB-basert

register ved fylkeskartkontoret. Fylket er dekket med kart-

materiale i målestokk 1:50 000 hvor de ulike forekomstene er inn-

tegnet. Det er også inntegnet hvilke analyser som er utført.

Grusregisteret (NGU 1982) inneholder informasjon om sand og grus-

forekomster i fylket; deres beliggenhet, mektighet, kornfordeling

og mineralogi. Opplysninger om nåværende masseuttak og framtidige

uttak er listet opp for hver kommune. Enkelte av disse er vurdert

å komme i konflikt med naturverninteressene.
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Kartmaterialet i grusregisteret er vedifullt nar eventuelle sedi-

mentkilder til Lågen m/sidevassdrag skal vurderes. Kornforde-

lingen av forekomstene har en viss verdi, men opplyser ikke noe om

innholdet av partikler mindre enn 631 (0,063 mm). Det er hoved-

sakelig disse fraksjonene elva frakter svevende i vannmassene

(suspendert materiale). Opplysninger om mineralogi er nyttig ved

studier av erosjonsintensitetens variasjon gjennom året. Ved til-

svarende analyser av transportmaterialet vil den eller de aktive

sedimentkilder lettere kunne lokaliseres.

2.9. GRUSTEKT

Flere av de nåværende og fremtidige uttak ligger som ører i elve-

løpene. Dette har vært antatt A vere fornybare ressurser. Ut i

fira (NGU 1982) er det kun et sted det muligens er belegg for denne

påstanden (masseuttak fra Lågen i forbindelse med Breivegen i sør-

Fron). Det nevnes at de ulike elver er materialførende og ressur-

sene derved er fornybare. Det foreligger imidlertid ingen mål-

inger eller estimater over bunntransporten i disse elvene. Det

tas ut grus til veibygging og/eller annen byggevirksomhet en rekke

steder i vassdraget (Tab. 3). Antagelig er kun de større til-

feller av grustekt med i tabellen.

Tab. 3. Grustekt innen de ulike kommuner i Lågens nedbørfelt i

alfabetisk rekkefølge (NGU 1982).

Dovre:

Lillehammer:

Lom:

Ringebu:

Skj&k:

Vg:

Flere uttak på elveører i Lågen.

L#gendeltaet i Mjosa.

I Bøvra ved Galdebyda, Liasanden, Ytterdalen, Me-

dalen, Borgasanden, Bovras delta i Vågå vatn.

Ved utlopet av Frya og V&la.

I elveløp ved Skjåk sentrum og ved Pollfossen.

Ytterst på Finnas vifte ved samløp Otta.

I forbindelse med grustekt i Lågendelta er det påvist at det hvert

Ar fjernes mellom 70-100 OO0O m' masse. Arlig tilfrt masse er an-
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slatt til ca. 2000 m? (NHL 1983). Med tilsvarende uttakstakt i

åra framover vil deltaet etter en tid forsvinne.

2.10. FORBYGNINGER

Vedlegg III gir en oversikt over forbygningsarbeider innen Lågens

nedbørfelt. Ved de fleste forbygninger foretaes nivelleringer av

både lengde- og tverrprofil av de berrte elvestrekninger. I

enkelte tilfelle foreligger også en nærmere kartlegging av lp og

grove kornstørrelser. I gamle saker kan kartmaterialet dokumen-

tere endringer i elvelp o.l. og derved tjene som verdifullt mate-
riale i en fluvialgeomorfologisk analyse. Forbygninger mot ero-

sjon medfrer at tidligere sedimentkilder for vassdraget blir in-

aktive og derved innvirker på de fluviale prosessenes aktivitet

nedstrøms. Tilsvarende vil flomforbygninger og kanalisering ofte

kunne fre til en kning av strmhastigheten. Elvas transportevne

vil da også Øke over den berørte strekning. Slike forbygninger

vil også stanse en naturlig videreoppbygning av elvesletten eller

deltaslettene langs strekningen.

I NVE-Forbygningsavdelings arkiv foreligger det mapper på hver

sak. Materialet i disse er imidlertid lite systematisert og der-
for tungt tilgjengelig. Det er også utgitt oversiktskart over

forbygninger langs enkelte elvestrekninger innen L#gens nedbr-
felt. Alle er i målestokk 1:5000 (Vedlegg III).
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3. LITTERATUROVERSIKT ETTER VASSDRAGSAVSNITT

3.1. INNLEDNING

For oversiktens skyld er Gudbrandsdalslågens nedbørfelt inndelt i

sidevassdrag (Fig. 8). Hovedelva er 3-delt (se kap. 3.2.). For

hvert vassdrag er det en kort beskrivelse av areal og fysiske for-

hold. Kartfigurene viser areal over og under 1000 m o.h. samt

breer. For å oppsummere innholdet i foreliggende faglig littera-

tur best mulig er det foretatt en inndeling i 5 grupper:

i

R

e
·.··::)::::::·.·.

Målestokk
0 10 20 30 40 50 km

OKSA:

MJØSA

Fig. 8. Sidevassdrag i Gudbrandsdalslagens nedborfelt som blir

beskrevet separat i litteraturoversikten.
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- Sedimenttransportmålinger

- Bunntransportmålinger

- Kornfordelingsanalyser

- Mineralogianalyser

- Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget).

Under hvert av punktene er litteratur som omhandler temaet satt

opp. Der det foreligger tallmateriale av en viss kvalitet, er

verdier ført opp. Ellers er temaene i den refererte litteratur

satt opp i stikkordsform.

Gudbrandsdalslågen, i fortsettelsen bare kalt Lågen, er største

till6pselv til Mjsa og har et samlet nedbrfelt p ca. 12800 km?

(Fig. 8). Fra Lesjaskogsvatn (612 m o.h.), Lågens kilde, til ut-

l@pet  i  Mjsa (120-123 m o.h.), har L&gen et fall pd ca. 49O m.

Store deler av Rondane, Dovre og Jotunheimen drenerer til Lågen.

Ved Otta renner Lågen sammen med Otta elv.

st@rre nedbirfelt enn Lagen nord for Otta.

Denne drenerer et

Lågen er i litteratur-

oversikten delt inn i tre regioner for å gi en best mulig oversikt

(Fig. 9):

1. Gudbrandsdalslågen ovenfor Otta

2. Gudbrandsdalslågen mellom Otta og og Ringebu

3. Gudbransdalsl&gen sir for Ringebu.
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[TIJ] Drenerertil Lågen sør forRingebu

Fig. 9. Arealer som drenerer til Lågen nord for Otta, mellom Otta
og Ringebu og sør for Ringebu.
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3.2. LAGEN NORD FOR OTTA

Lågen har et fall p 325 m over en strekning på ca. 80 km mellom

Les jaskogsvatnet (612 m o.h.) og Otta (287 m o.h.). Småfosser og

stryk er hyppige, men innimellom går elva også i rolige partier.

Selsmyrene, mellom Sel og Otta, er et godt eksempel på det siste.

Her er det imidlertid foretatt omfattende forebygningsarbeider.

Lesjaskogsvatnet med et areal pd 5 km, er eneste innsjp pa

strekningen. Vannet ligger pA .vannskillet og drenerer til Rauma i

vest (53 m?/s) og til L&gen i st (25 m?/s). Lora, Jora og Ula er

de tre stirste tillpselvene til Lgen nord for Otta.

Berggrunnen vest og nord-vest for Dombås tilhører geologisk et

større område som dekker det meste av Vestlandet nord for Sogne-

fjorden. Bergartene er av hovedsakelig prekambrisk alder, men ble

omdannet under den kaledonske fjellkjedefolding i Ordovicium og

Silur. Berggrunnen består hovedsakelig av migmatittisk gneis med

granittisk og granodionittisk sammensetning.

sør for Dombås dominerer metamorfe sedimentære og vulkanske berg-

arter tilhørende Trondheimsdekkene. De sterkt omdannede kambrosi-

lur sedimentene danner bergartene glimmerrik leirskifer, glimmer-

skifer, fyllitt, gråvakke og grnnstein (Strand 1951, Sigmond et

al. 1983). Intrusivene finnes særlig langs skyvegrensene og be-

står hovedsakelig av grnnstein og amfibolitt som er omdannede

vulkanske bergarter av kambrosilurisk alder. Rundt og nord for

Otta består berggrunnen av sparagmitt tilhdrende Kvitvoladekket.

Sedimenttransportmålinger

Vassdragsforsk - enkeltmålinger pågår i saml¢psområdet Otta/

Lågen. Igangsatt 1985.

Bunntransportmålinger  - Ingen.

Kornfordelingsanalyser

Bjrlykke, K.. 1930. Div. analyse av jordbrunn ved Dovre og fra

det uttappede Lesjavatnes bunnsedimenter.

Vassdragsforsk - enkeltmålinger i saml¢psområdet Otta/Lågen på-

går. Igangsatt 1985.
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Mineralogianalyser
BjØrlykke, K.O. 1930. Analyser av jordbunn ved Dovre og i det ut-

tappede Lesjavatnes bunnsedimenter.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)
Bjirlykke, K.O0. 1905. Kartskisse over Selsmyrene. Beskrivelse av

stratigrafier.

Bjrlykke, K.O. 1930. Kartskisse over det sydlige Norges klima-

tiske jordbunnsregioner.

Grimeland, B.A. 19??. Tapping og erosjon ved Lesjavatn.

Holmsen, G. 1918. Beskrivelse av terasser og issjøsedimenter ved

Brennhaug, Lora og Lesjaverk.

Ramberg, K. 1974. Beskrivelse av Ofsen og senere flommer,

endringer av lØp, Lesjavatn og Selsmyrene.

3.3. LAGEN MELLOM OTTA OG RINGEBU

Lågen har et fall på \02 mover en strekning på ca. 60 km mellom

Otta (287 m o.h.) og Ringebu (185 m o.h.). Elva går vekselvis i

rolige partier og stryk. Det siste er tilfelle ved Sjoa, Vinstra

og Harpefoss. Vassdragene, Otta, Sjoa og Vinstra, slutter seg til

Lågen ved tettsteder som bærer samme navn. Alle tre vassdragene

drenerer fra Jotunheimen i vest. Tilsammen har de et nedbørfelt

p& 7333 km, hvilket utgjr nermere 2/3 av L&gens totale nedb@r-

felt. Fra Rondane og Ringebufjellet i øst drenerer henholdvis

Frya og V&la begge med utlp ved Ringebu. Ved Harpefoss er fallet

blitt utbygd.

Berggrunnen består hovedsaklig av sparagmitt. Ved Otta og Kvam

renner elva gjennom områder med fyllitt.

Sedimenttransportmålinger

Hagen, P.Ø. 1979. Målinger ved Hundorp (se "Lågen sør for Ringe-

bu").

Bunntransportmålinger

Hagen, P.Ø. 1979. Målinger ved Hundorp (se "Lågen sør for Ringe-

bu").
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Kornfordelingsanalyser

Hagen, P.. 1979. M&linger ved Hundorp (se "Lagen sor for Ringe-

bu").

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsnformer (fluvialt betinget)

Nordhagen, R. 1921. Om skred og raviner ved Kvam.

Sommerfeldt, W. 1972. Beskrivelse om erosjon i forbindelse med

Ofsen i 1789. Lang litt. liste.

3.4. LAGEN SØR FOR RINGEBU

Lågen har et fall på 62-65 mover en strekning på ca. 60 km mellom

Ringebu (185 m o.h.) og utlp Mjsa (120 m o.h.). P& streknignen

Ringebu-Tretten er det ubetydelig fall. Her ligger Losna, en ca.

12 km lang innsj i LAgen med et areal pA ca. 10 km. Sor for

Tretten renner Lågen i stryk for så ående opp i magasinet som er

oppdemt av Hunderfossdammen. Av det totale fallet på 61 m be-

finner 50 m seg mellom denne dammen og Fåberg.

Gausa, med utlop ved F&berg, er eneste strre sidevassdrag i

vest. Fra Ringebu-, Øyer- og Lillehammerfjellet i øst drenerer

henholdsvis Tromsa, Moksa og Mesna.

Berggrunnen best&r hovedsaklig av sparagmittbergarter tilhrende

Osendekket.

Sedimenttransportmålinger

Hagen, P.. 1979. Målinger av transport ved Hundorp bru og Fåvang

bru i 1976 og 1977. største målte konsentrasjon 99,6 mg/1 (25/5-

77) ved Hundorp, ved Favang 97 mg/l (25/5-77). Hyeste konsentra-

sjon under "bresmelting" 20,5 mg/l (20/6-77 Hundorp) og 14,1 mg/l

(Fåvang 20/6-77).

e e net ras 1 76 77 18 6-1975

Hundorp 106 000 tonn 65 000 tonn 122 000 tonn

V 2 00 " 56 000 " 96 0 0 "
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Bunntransportmålinger
Hagen, P.Ø. 1979. Målinger og beregninger ved bunntransportlik-

ninger.

NLH 1983. Vurdering av uttak og tilførsel av masser i LAgendel-

taet.

Kornfordelingsanalyser
Bjorlykke, K.. 1930. Analyser av jordbunn ved F&berg.

Hagen, P.Ø. 1979. Av bunnmateriale samt suspensjons- og bunn-

transp. i Lågen; sedimentert materiale i Losna. Anslag 310000

tonn ved Hundorp og 140000 tonn ved Fåvang.

Mineralogianalyser

Bjrlykke, K.. 1930. Analyser av kjemisk sammensetning av jord-

bunn ved Fåberg.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Hagen, P.. 1979. Fluvialgeomorfologisk kartlegging og analyse av

elvesletter og deltasletta i tilknytning til Losnadeltaet.

Kanalvesenets historie II 1881. Beskrivelse av vifter.

Nordhagen, R. 1921. Om skred og raviner ved Øyer og Fåberg.
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3.5. GAUSA

Gausa har et nedbørfelt på 932 km2 hvorav mesteparten ligger i
Gausdal kommune (Fig. 10). Også deler av Lillehammer, sør-Fron,

RUTEN

0

i
HORNS JEN

[TI) OVER 1000 M,O,H,
D UNDER ]000 M,O,H,

I

0 10 km F#BERG

Fig. 10. Gaus as nedbørfelt.
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Nord-Fron og Ringebu kommuner ligger i nedbrfeltet som renner i

nord-syd retning, parallelt med Lågen. Ruten (1517 m o.h.) er

høyeste punkt i vassdraget og ligger helt i nord. Vest for Ruten

finner vi Espedalsvatn med tidligere utløp mot sør, men som i dag

drenerer nordover til Vinstravassdraget. Det er få innsjøer i

vassdraget, storrelsen tatt i betraktning. Hornsjen er strst

med et areal p 2.7 km. I nord heter hovedelva Jra, mens den

etter samløp med Auga tar navnet Gausa. Gausa renner ut i Lågen

ved Fåberg 123 m o.h. Bortsett fra områdene helt i nord ligger

vassdraget hovedsaklig under skoggrensen. Kraftstasjoner er bygd

henholdsvis i Vesleelva som renner ut i Gausa ca. 12 km før utløp

i Lagen og i Gausa etter samlp med Vesleelva. Hornsjen og Ropp-

tjerna er begge regulert.

Berggrunnen i sør består av sandstein i veksling med leirskifer.

I nord finnes omdannende bergarter fra kambro-silur.

Sedimenttransportmålinger - Ingen.

Bunntransportmålinger

NHL, 1983. Anslag over tilført masse til Lågendeltaet.

Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Faugli, P.E. 1975. Beskrivelse av fluviale former og prosesser.
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3.6. VINSTRAVASSDRAGET

Vinstravassdraget med et nedbørfelt på 1608 km2 er det nest

største sidevassdraget til Lågen, bare Ottavassdraget er større

(Fig. 11). Vang, Østre Slidre, Lom, Vågå, Gausdal, Nord Fron og

sør Fron kommuner berører nedbørfeltet.

Vinstra drenerer de sørøstlige deler av Jotunheimen. Her ligger

Kvitskardtinden (2193 m o.h.) som er nedbørfeltets høyeste topp.

Elva renner i nordøstlig retning og slutter seg til Lågen 1 km sør

for Vinstra bru ca. 230 m o.h. Et stort areal er dekket av inn-

sjøer. Fra Bygdin (38 km2) renner hovedelva gjennom Vinsteren (26

km&), Sandvatnet (6.9 km), Kaldfjorden (3.6 km&), yvatnet (5.0

km), ovre Hersj (0.7 km), Nedre Hersj (O0.9 km) og Olstappen

(1.9 km2). Ved Olstappen slutter Hingla og Golo seg til hoved-

elva. byangen med et areal på 3.7 km2 drenerer til Holsa som

renner ut i Vinstra 4 km ovenfor Olstappen. Alle de foran nevnte

vannene er regulerte i forbindelse med Vinstra kraftverk.

Områdene som drenerer til Bygdin og Vinstervatn tilhører Jotun-

dekket. I øst består berggrunnen hovedsaklig av omdannede berg-

arter fra kambro-silur. Valdressparagmitt forekommer i sentrale

deler av vassdraget.

Hingla med et nedbØrfelt på ca. 400 km2 renner ut i Vinstra rett

før Olstappen (662 m o.h.) (Fig. 12). Heimdalshi (1843 m o.h.)

er høyeste topp i nedbrfeltet. Hingla renner ut fra Nedre Heim-

dalsvatn som har et areal på 7.4 km?. Vest for vatnet ligger Øvre

Heimdalsvatn. Nord for disse vannene ligger Øvre Sikkilsdalsvatn

(ca. 1,5 km), Nedre Sikkilsdalsvatn (ca. 0.5 km) og Store Akre-

vatnet (ca. 2 km), som alle drenerer til Hin6gla. Ingulssjen

(ca. 1.5 km) drenerer via elvene Lona og Flekka også til Hingla

3,5 km fir utlp Slangen. Slangen er et ca. 1 kn? stort vann som

er adskilt fra Olstappen med en 1 km lang elvestrekning. søndre

Muru som drenerer områdene lengst i øst slutter seg til Hingla 1

km fr utlp Slangen.
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VINSTRA

YGDIN

VINSTERVATN..._

0 20 km

Fig. 11. Vinstras nedbørfelt.

Berggrunnen består hovedsaklig av omdannede bergarter fra prekam-

brium (Jotundekket) og av Valdressparagmitt. Olstappen og om-

rådene lenger øst ligger i et felt bestående av fyllitt.

Vassdraget er faglig ukjent, men Faugli (1979) gir en kort omtale

av forholdene i Øvre Heimdalen.
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3.7. SJOAVASSDRAGET

Sjoa har et nedbørfelt på 1575 km2 og ligger i Lom, Vågå og Sel

kommuner (Fig. 13). Vassdraget er nesten like stort som Vinstra-

vassdraget som ligger i sør. I nord grenser Sjoavassdraget mot

Ottavassdraget.

LÅGEN

FLATNIN EN
N

HE IDAL

SJOA

GJENDE

0 20 km

Fig. 13. Sjoas nedbørfelt. Sidevassdrag som blir beskrevet

separat i litteraturoversikten, er stiplet.

Sjoa drenerer de sentrale deler av Jotunheimen og renner i retning

st-nordst med utlop i Lagen ved Sjoa (ca. 270 m o.h.). Deler av

vassdraget er sterkt brepåvirket. Surtningsui (2368 m o.h.) er

høyeste topp i vassdraget, og ligger rett nord for Gjende som er

storste innsj med et areal p& 13.8 km. Vannet er langt (ca. 18
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km) og smalt (max 1.3 km) og ligger tilnermeti retning vest-Øst.

En elvestrekning på ca. 3 km skiller Gjende fra vre Sjodalsvatn

(5.0 km). Bessa som kommer fra Bessvatn (4.5 km) har utlip i

dette vannet. Nedenfor Ø. Sjodalsvatn ligger N. Sjodalsvatn (2.7

km). Etter utlbp fra dette vannet fdlger hovedelva Sjoadalen som

ligger under tregrensen. Trykju som drenerer fra Flatningen (2.3

km2), slutter seg til Sjoa ved Heidal. Berggrunnen består i vest-

lige områder av gabbro (Jotundekket). Sjoadalen fØlger et område

hovedsaklig bestående av fyllitt. Lengst i øst består berggrunnen

for en stor del av sparagmitt og omdannede kambriske bergarter.

Muru har et nedbørfelt som er i overkant av 160 km2 og renner fra

sør til nord. Heidalsmuen (1745 m o.h.) er høyeste topp i vass-

draget. Østlige og vestlige deler av vassdraget ligger over tre-

grensen, mens de sentrale deler ligger under. Muvatnet er største

innsjø med et areal på ca. 3 km2. Vest for dette vannet ligger

Muruvatn (ca. O0.5 km). Hovedelva har utlop i Sjoa 4 km ovenfor

Leirflaten. Ca. 2 km før utløp i Sjoa ligger Meringdalsvatn (ca.

.8 km). Mellom dette vannet og utlp i Sjoa heter hovedelva

Nermuru. Berggrunnen består av gabbro (Jotundekket) og omdannede

sedimentære bergarter.

Russa drenerer et nedbirfelt p drye 150 km&. Russvatnet med et

areal på ca. 4 km2 ligger sentralt i nedbørfeltet, er ca. 10 km

langt og er svakt hesteskoformet. Vest for vannet ligger

Surtningssui (2368 m o.h.), vassdragets høyeste punkt. Fra utløp

Russvatnet renner Russa østover og slutter seg til Sjoa ca. 2 km

etter utløp N. Sjodalsvatn. Med unntak av en kort strekning før

samløp med Sjoa befinner vassdraget seg over tregrensen. Berg-

grunnen består hovedsaklig av gabbro (Jotundekket).

Veo har et nedbørfelt på ca. 200 km?. Glittertind (2452 m o.h.)

ligger i nedbørfeltet som drenerer østover. Hovedelva flger Veo-

dalen helt til samløp Sjoa ca. 12 km fra utløp N. Sjodalsvatn.

Vannflater dekker et lite areal av nedbørfeltet. Nedre Steinbu-

vatn (ca. 1 km) og Trollsteintjern (ca. .5 km) er de to strste

vannene. Sistnevnte ligger i Glittertindmassivet 1711 m o.h. Veo

drenerer hovedsaklig alpine områder. Bare 2-3 km av dalbunnen før

møte med Sjoadalen befinner seg under tregrensen. Veo blir over-
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frt via tunnel til Sm#ddla. Berggrunnen bestar for det meste av

gabbro (Jotundekket).

Sedimenttransportmålinger

Pytte, R. 1969. Austre Memurubre maks. kens. 2400 mg/1 (3/7); min

7 mg/l (20/8) 1968.

Vestre Memurubre konsentrasjonsmålinger: 6-800 mg/1 (3-7/8) 1968.

Ziegler, T. 1972. Beregning og måling av susp. transp. Austre

Memurubre. Ekstrem flom, maks. kons. 8500 mg/l. (25/6-70).

Ziegler, T. 1973. Beregning og måling av transp. Austre Memuru-

bre. Maks kons . 1180 mg/ 1 ( 7 /7)- 71 .

Ziegler, T. 1974. Beregning og måling av transp. Austre Memuru-

bre.

Østrem G. & Pytte, P. 1968. Beregning og måling av transp. i

Austre og Vestre Memurubre. maks. kons. 2600 mg/1 (3/8).

Østrem et al. 1970. Måling og beregning av transport. Austre

Memurubre. Maks. kons. 3037 mg/1 (30/7-79).

Østrem et al. 1971. Måling og beregning av transnp. Austre Memu-

rubre.

Øyen, P.A. 1893a. Måling av kens. i Memuruelven kons. 1391 mg/l

(18/7-1891); Stordla maks 12,2 m?/s.

yen, P.A. 1893b.  MAling  i Memuruelva og Storad6la.

Bunntransportmålinger

Pytte, R. 1969. Austre Memurubre.

Ziegler, T. 1972. Beregning av transp.

Ziegler, T. 1973. 11 11

Ziegler, T. 1974. II II

strem, G. & Pytte, R. 1968.

Østrem et al. 1970.

Østrem et al. 1971.

II

II

II

Kornfordelingsanalyser

Ziegler, T. 1972

Ziegler, T. 1973

Mineralogianalyser

Ziegler, T. 1972

Ziegler, T. 1973
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Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Dahl, P. 1943. Beskrivelse av Memurudalen

Rekstad, J. 1904. Kommentar om transporten i breeelvene.

Strøm, K.M. 1935. Kvalitativ beskrivelse av sedimenter og sedi-

mentasjon i Gjende, Bessvatn og Øvre Sjodalsvatn. Dybdemålinger.

Strøm, K.M. 1943a. Bunnprøve av sedimentene i Gjende.

Østrem, G. & Pytte, R. 1968.

bre.

Kart over Austre og Vestre Memuru-

Oversikt over NVE's målte og beregnede transport i Memuruelva:

1967 1968 1969 1970 1971 1972

I, days 64 77 76 70 85 75
I

E 11, tons 4700 3300 6880 6750 2400 4350
II
J:: III, tons 7900 5800 8350 11600 5350 6250C
II II

IV, tons neta &2 880 670 930 1290 590 695....... °'D
s V, mm 0.33 0.25 0.3 0.48 0.22 0.26f, a

-------
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3.8. OTTAVASSDRAGET

Ottavassdraget med et nedbrfelt pa 4150 km er strste "sidevass-

drag" til Lågen (Fig. 14). Nedbørfeltet drenerer de nordlige og

sentrale deler av Jotunheimen og ligger hovedsaklig i Sjåk, Lom,

Vågå og Sel kommuner. Et lite areal helt i nordvest ligger i

Norddal og Stryn kommuner. Hovedelva renner i sørøstlig retning

og har samløp med Lågen ved tettstedet Otta. Sidevassdrag er ikke

et dekkende uttrykk da Otta drenerer et nedbørfelt som er dobbelt

så stort som Lågen nord for Otta. I fortsettelsen er Otta og de

viktigste sidevassdragene behandlet hver for seg.

Hovedelva har sitt utspring i Djupvatnet som ligger 1016 m o.h.

Vannet har et areal i overkant av 2 km2 og ligger ved foten av

Dalsnibba på fjellovergangen mellom Ottadalfret og Geiranger. En

strekning pd ca. 20 km fra utlp Djupvatnet best&r av en rekke

strre og mindre vann: Langvatnet, N. Lægervatnet, S. Legervatnet,

Breiddalsvatnet og Grotlivatnet. Breidalsvatnet med et areal på

6.3 km2 er klart størst. Dette er regulert. På strekningen Brei-

dalsvatn til Ottavatn er det et fall på ca. 540 m. De største

sidevassdragene er Måråa, Vulu, Tora, Glitra, Framruste, Ostri,

Skjli og Aura. Ottavatn er en meget grunn innsj@ som i st gAr

over i VagAvatn. Tilsammen har innsjene et areal p 27,6 km.

Bvra som er stirste tillpselv, slutter seg til Ottavassdraget

ved Lom som ligger i østenden av Ottavatn. Tesse som drenerer

områdene sør for Vågåvatn, har utløp 8 km fra østenden av vannet.

Dette vassdraget er regulert. Finnavassdraget ligger nord for

Vag&vatn og har utlp ved Vag&mo. Otta fra VagAvatn til utlop i

Lågen har et fall på 75 mover en avstand på ca. 30 km.

Geologisk kan området grovt sett inndeles i to berggrunnsregioner,

det vestnorske grunnfjellsområdet i nord og vest og skyvedekkene i

Sogn-Jotunheimsynklinalen i sør (Bøverdalen-Jotunheimen). Strøk

og struktur er bestemt av den kaledonske fjellkjedefolding.

Det vestnorske grunnfjellsområdet består hovedsakelig av gneis-

bergarter (bunngneis). Opprinnelig er muligens bergartene av pre-

kambrisk alder, men på grunn av den sterke omvandlingen under den

kaledonske fjellkjedefolding er alderen vanskelig å bestemme.
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Geologisk antas derfor det vestnorske grunnfjellsomrAdet A vere av

yngre alder (kaledonsk) enn f.eks. grunnfjellsomr&dene i Sor-Norge

og Finnmark (prekambrisk). Strukturen er helt eller delvis kale-

donsk. Ved Hestbrepiggane og videre mot srvest er en storre

forekomst best&ende av granitt/granodioritt. Denne ligger hoyere

enn 1000 m o.h. og representerer en yngre intrusiv fase i det

vestnorske grunnfjellsområdet. Fra Sotskarvet via østenden av

Raudalsvatn mot Grotli går et bånd bestående av glimmergneis og

kvartsitt med stedvise forekomster av amfibolitt, krystallinsk

sandstein, ultrabasitt og kalksilikatbergarter. Disse tilhører

gneiskomplekset.

Bergartene i Bøverdalen og Leirdalen er bestemt av avsetninger i

den nordvestre del av Sogn-Jotunheimsynklinalen. Denne strekker

seg fra Vag& til Sogn. I Synklinalen ligger skjvne gabbroide og

krystallinske bergarter (Jotundekkene) over fyllittiske, sparag-

mittiske og prekambriske sedimentere og metamorfe bergarter.

Grovt sett kan berggrunnen deles inn i sju hovedgrupper:

1. vre Jotundekke

2. Valdressparagmitt

3. Undre Jotundekke

4. Bunngneis

5. Fyllittavdelinger

6. Sparagmitt

7. Prekambriske bergarter i forlandsområdet

Lagene faller inn mot sørøst. Landformene er bestemt av den kale-

donske folderetning, srvest-nordst og en tverr-retning, srst-

nordvest. Langs grensene av skyveplanene er bergartene sterkt

forskifret og mylonittisert (knuste, omvandlet, delvis omkry-

stallinisert).

Det øvre Jotundekket består hovedsakelig av basiske eruptiver

(gabbro) med lokale innslag av olivinstein. Bergartene er harde

og dermed motstandsdyktige mot erosjon. Jotunheimens sentral-

massiv består av slike bergarter og rundt Bøverdalen dukker de

andre lagene fram. Disse er delvis omvandlet (mylonittisert) og

forskifret pga. foldingene. Omvandlede eruptiver og sedimentære
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bergarter er forholdsvis lett forvitterlige og derved rikere på

erosjonsformer enn de harde gabbrobergartene i Jotunheimen.

Mellom det øvre (basiske eruptiver) og det undre jotundekket (kry-

stallinske bergarter) ligger et lag valdressparagmitt som igjen

kan inndeles i to avdelinger; en øvre med basiske gråvakkeberg-

arter og en undre med feltspatfrende sandstein. mellom det undre

jotundekket og de prekambriske bergartene i forlandsområdet (vest-

norske grunnfjell) ligger lag bestående av sparagmitt, kvartsitt

og metamorfe kambrosilur bergarter av fyllittkarakter. Stedvis

inneholder disse kalkholdige lag. Kalkrike lag er særlig utsatt

for kjemisk forvitring. Denne forvitringsformen i kalklagene har

bl.a. gitt opphav til et serpreget karstlandskap ved Bvertun og

flere grotter ved Dummdalen.
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N

OTTA

Fig. 14. Ottas nedbørfelt. Sidevassdrag som blir beskrevet sepa-rat i litteraturoversikten er stiplet.
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3.8.1. Tesse

Tesse har et nedbdrfelt pa ca. 430 km og ligger i Lom og VagA

kommuner (Fig. 15). Trollhi (2201 m o.h.) er høyeste punkt i

nedbørfeltet mens utløp i Ottavassdraget ligger ca. 8 km fra øst-

enden av Vågåvatn (362 m o.h.). Vassdraget har navn etter inn-

sjøen med samme navn. Denne er regulert og har et areal som

varierer mellom 9.3 og 14.2 km. Sm&ddla er viktigste tillpsbekk

og renner i retning vest mot øst, dvs. parallelt med Vågåvatn.

Veo som opprinnelig drenerer til Sjoa, blir overført via tunnel

til SmådØla. Øst for Tesse ligger Lemonsjen med et areal på 3.3

km?. Dette vannet slutter seg til Tessa via elva Grovi ca. 2.5 km

før utløp Vågåvatn. Bortsett fra områdene nord og øst for Tesse

ligger nedbørfeltet over tregrensen.

Berggrunnen består hovedsaklig av gabbro (Jotundekket).

EI) OVER IO0O0 M,0 • H •

0 UNDER IO0 M., H •

vAGAVATN

TESSA

N

0 10 km

Fig. 15. Tesses nedbørfelt.
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Sedimenttransportmålinger - Ingen.

Bunntransportmålinger  - Ingen.

Kornfordelingsanalyser  - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Glommen og Lågen brukseierforening har nivellert SmådØlas delta i

et forsk p& & mle erosion.

Strøm, K.M. 1935. Kvalitativ beskrivelse av bunnsedimenter i

Lemons jpen.
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3.8.2. Bdvra

Vassdraget Bvra drenerer de nordvestlige delene av Jotunheimen og

løper ut i Ottavatn (362 m o.h.) ved Lom med et totalt nedbørfelt

på 895 km2 (NVE 1923) (Fig. 16). Nedbørfeltet når i Galdhøpiggen

opp i 2469 m o.h., og den største avstand fra utløpet til vann-

skillet er 43 km. Relieffenergien blir derfor uvanlig stor til å

være et vassdrag øst for hovedvannskillet. Foruten at Bvra selv

som drenerer de vestlige deler av feltet opp mot Sognefjellet (313

km fir samlip med Leira), gjennomskjeres nedb6rfeltet av Leira

ITifilOVER I0O M.O,H,
0 UNDER1000 M,O,H,
] 1SEE

N

0 10 km

Fig. 16. Bøvras nedbørfelt.
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(147 km) og Visa (257 km). Medianhoyden (hydeniv som deler

nedbrfeltet i to like store deler) er for Bvra fr saml6p med

Leira, Visa og ved Lom nær 1300, 1400 og 1500 m, mens den for

Leira er nær 1600 m og for Visa nær 1700 m. Vassdraget er et

typisk brevassdrag, noe som tydelig reflekteres ved både hydroli-

gien og massetransporten. Hydalsvatn med et areal på ca. 2,5 km?

er stbrste innsj. Nedbrfeltet for@vrig er relativt fattig p
innsjer, strrelsen tatt i betraktning. Med unntak av Bverdalen

som ligger under tregrensen drenerer Bbvra hovedsaklig alpine høy-

fjellsområder.

Landformene er preget av kontrasten mellom gamle (paleiske) og

yngre formelementer. Rester etter en gammel overflate finnes

innenfor hele nedbørfeltet, men er særlig dominerende i de nord-

ligste områdene. Apne fjellpartier med grunne bassenger omgir

hye og alpine fjellpartier i Jotunheimen og Hestbrepiggane (Ahl-

mann 1922, Gjessing 1970). De jevnt skrånende flatene (flyene)

som f.eks. Gjuvflyi er et annet element i det gamle landskapet.

Det er særlig i nedbørfeltets sørlige deler at landskapet er

sterkt oppskåret, og bare små, men karakteristiske, rester av den

gamle paleiske overflaten er bevart. Særlig hoveddalen (Bver-

dalen) er sterkt nedskåret med tydelig glasialt preg. Dalsidene

er bratte og utsatt for ras og steinsprang. Dalen skifter med

brede dalbekkener og mellomliggende trange terskler ("klyper").

Bekkene ved Flåkrypa, Medalen, Galdesand, Liasand og ved Netto-

setrene er alle fyllt av løsmasser som utgjør elvesletter, i mot-

setning til bekkenene ved Hydalsvatn, Dalsvatn, BØvertunvatn og

Bvertjern der det nå er innsjøer. Utgravingen av selve hoveddal-

føret var begunstiget av løsere fyllittisk berggrunn og en svak-

hetssone i kanten av skyvedekket. Berggrunnen i Visdalen derimot

består av mer motstandsdyktige spragmittiske og gabbroide berg-

arter. De fleste sidedalene munner hengende ut i hoveddalen og

elvene har gravet seg ned i tilpasningsgjel. Det samme er også

tilfellet med Bøverdalen i forhold til Ottadalen ved Fossberget.

Lbsmassene i Bvras nedbrfelt kan inndeles i fire grupper:
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1. Kvartere moreneavsetninger

2. Resent morene

3. Eldre glasifluviale avsetninger

4. Elveavsetninger

Vassdraget er preget av stor materialtransport som flge av bree-

nes materialproduksjon. I tillegg fører erosjon i vegetasjonsfrie

moreneavsetninger en del sedimenter ut i elvene.

Den store materialtransporten har ført til at de fleste dalbekkene

er fylt igjen av grovt materiale. Prosessen har pågått mer eller

mindre kontinuerlig siden isavsmeltingstida. Selv under dagens

forhold er det en betydelig transport i vassdraget. Ved utlpet i

Vågåvatn er det akkumulert en større deltaavsetning. Denne

strekker seg flere kilometer utover i Vågåvatn. Deltafronten

ligger idag øst for Lia bru.

Sedimenttransportmålinger

Bergseth, H. 1952. Enkeltmålinger i ulike elver.

Karlsen, 0.G. 1971. Målinger og beregninger av transp., kjemiske

analyser.

Karlsen, 0.G. & Stene, R.N. 1978. Målinger og beregninger av

transp., kjemiske analyser. Kans. Leira 1380 mg/l, Visa 3650

mg/l.

Kjeldsen, 0. 1975. Beregning av susp. transp. i Visa 1974

Kjeldsen, o. 1977. " 11 11 11 1975

Kleboe, H. 1951. Målinger i reeilstuguåi.

Liestl, 0. 1967. Transportvariasjoner  i  utlop i Storbreen.

Låg, J. & Bergseth, H. 1954. Enkeltmålinger.

Nordseth, K. 1974. Beregninger, kjemisk analyse av susp. matr.

Roen, S. 1953. Transportvariasjoner ved utlp av Storbreen.

Skarbvik, E. 1984. (Underskelse av susp. materiale i Bvra pa-

gr).

Stene, R.N. 1972. vre Bvra og Leira beregninger.

Trudeng, M. 1978. Målinger i Leira.

yen, P.A. 1893a. Leira på 92,2 mg/1.

Visa 547,3 mg/l (28/7-1891)

Visa 35,7 mg/1 (29/7-1891)
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yen, P.A. 1893b. Malinger for minerogent og kjemisk opplst

materiale i Visa, Heilstuguåi, Leira, Bvra og Juvvatn.

Bunntransportmålinger

Dalviken, K. In prep. Beregninger av bunntransport i Visa ved

routingmodell.

Karlsen, O.G. 1971. Beregninger av transport ved hjelp av bunn-

transp. likninger.

Karlsen, O.G. & Stene, R.N. 1978. 11

Kjeldsen, O. 1975. Bunntransp. måling ved fangdam i Visa, 1974.

Kjeldsen, 0. 1977. 11 
" 1975.

Nordseth, K. 1974.

Stene, R.N. 1972.

Trudeng, M. 1978.

Øyen, R.A. 1893a.

år.

Beregninger ved bunntransp. formler.

Beregninger etter bunntransp. likninger.

Noen målinger av pålagring. Beregninger.

Anslag p& 2453 m? stein fra Galdhpartiet hvert

Kornfordelingsanalyser

Elster, M. Underskelse pågår av sedimenter i VagAvatn. (Geogr.

inst. Univ. slo).

Karlsen, O.G. 1971. Analyser av materiale i bekkene.

Karlsen, O.G. & Stene, R.N. 1978. "

Skarbvik, E. (Geog. inst. Univ. Oslo, in prep.) Underskelse pd-

gAr.

Stene, R.N. 1972. Analyser av materialet i bekkene.

Trudeng, M. 1978. Analyser av bunnmaterialet.

Mineralogianalyser

Elster, M. Underskelse av transport og spredning av partikkel-

bundne stoffer i Ottavassvatn.

Karlsen, O.G. & Stene, R.N. 1978.

Skarbdvik, E. (Geogr. inst. Univ. Oslo, in prep.) Undersdkelse pa-

gar.

Trudeng, M. 1978. Mineralogi av susp. matr.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Elster, M. (Geogr. inst. Univ. Oslo) Unders. pågår av delta i

Vagvatn.

Garmo, T. et al. 1982. Noe fluvial beskrivelse.
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Husebye, S. 1984b. Fluvialgeomorfologisk analyse og beskrivelse

på bakgrunn av tolkning av litteratur, flyfoto og kart.

Karlsen, O.G. 1971. Kartlegging. Beskrivelse og analyse av

bekkenene delta og lpssystemet.

Karlsen, O.G. & Stene, R.N. 1978.

Stene, R.N. 1972. Beskrivelse og kartlegging av lp og utvikling

i bekkene.

Trudeng, M. 1978. Beskrivelse av sedimentkilder og akkumulasjons-

områder i Leirdalen.

1974 1975

l, days 91 99

II, tons 137 JO 20250

: l"'I 111, tons 18600 (337S0)
l"'I

>
IV, tons/ 560 1030

V, mm 0 .21 0.38
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3.8.3. Skjli

Skjli drenerer et nedbørfelt på 184 km2 og ligger i sin helhet i

Skjåk kommune (Fig. 17). Vassdraget renner SV-NØ, parallelt med

Bvra, og slutter seg til Otta ved Sjåk. Elva kommer fra Lunda-

dalsvatn et 6 km langt, smalt vann med et areal på ca. 1.5 km? .

Henholdsvis Holåbreen og Hestbrepiggane ligger på hver side av

vannet, sistnevnte med nedbørfeltets høyeste punkt, 2171 m o.h.

Med unntak av området nordøst for Lundadalssetra ligger nedbør-

feltet over tregrensen. Berggrunnen består hovedsaklig av gneis i

vest og granitt i østlige områder.

[TI)OVER 1000 M,O,H,
0 UNDER 1000 M,O.H,
]  IS»RE

,•

?

EE1f':-•:,:,1g-·:-:.·.1·:-·:-:.·.·:-·

we -

N

0 10 km

Fig. 17. Skjolis nedborfelt.

Vassdraget har et hydrologisk regime som er sterkt brepvirket.

Arlig middelvannføring er 7-8 m?/s (1966-DD) mens sommervann-

fringen (juni-august) ligger mellom 15-40 m?/s.

Sedimenttransportmålinger

Vassdragsforsk, Univ. Oslo. Enkeltmålinger av suspensjonstran-

sporten, observasjoner pågår.
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Bunntransportmålinger - Ingen.

Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Husebye, S. 1984b. Fluvialgeomorfologiosk analyse av former og

prosesser basert på tolkninger av kart og flyfoto.
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3.8.4. Ostri

Ostri har et nedbørfelt på 466 km2 og ligger i sin helhet i Skjåk

kommune (Fig. 18). Vassdraget drenerer de nordøstligste deler av

Breheimen og renner sammen med Otta ved Dnfoss bru. Helt i sør

ligger Tverrådalskyrkja, nedbørfeltets høyeste topp, 2088 m o.h.

Liavatn er største innsjø med et areal på 2.6 km2. Vannet er

langt (5 km) og smalt og ligger i retning SSV-NN. Tundra er

stirste tillpselv og renner sammen med Astre like fr samlp med

Otta. Elva drenerer et område på 109 km2 som ligger sørøst for

Ostri. Berggrunnen består av gneisbergarter.

N

0
DOSS BRU

10 km

EllOVER 1O00 M,OH,

0 UNDER IOOO M,O,H,

] Is=RE

Fig. 18. Ostris nedbørfelt.



- 50 -

Både Ostri og Tundra har brekvaliteter med henholdsvis ca. 12 og

7 av nedbørfeltet dekket av breer. Gjennomsnittlig vannføring

gjennom Aret er 10 m'/s i Astra. Juni og juli har vannfringer

opp mot 40-50 m?/s. I Tundra er Arlig middelvannfring ca. 4 m?/s

mens sommervannfringen vanligvis ligger mellom 10-20 m?/s.

Sedimenttransportmålinger

Vassdragsforsk Univ. Oslo. Foretatt enkeltmålinger av sediment-

konsentrasjonen i Ostre og Tundra, pågår.

Bunntransportmålinger - Ingen.

Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Husebye, S. 1984b. Beskrivelse av transportforhold, løsmasser og

fluviale former tolket fra kart og flyfoto.
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3.8.5. Framrusti

Framrusti har et nedbørfelt p 181 km? og ligger i sin helhet i

Skjåk kommune (Fig. 19). Vassdraget renner øst-nordøstover og

slutter seg til Otta like nedenfor Polfoss bru. Framrusti kommer

fra Raudalsvatn som er største innsjø, i overkant av 10 km lang og

med et areal på 7.4 km2. Vannet er regulert ca. 30 m og benyttes

som reguleringsmagasin for Eidefoss Kraftanlegg A/S. Vest for

Raudalsvatn ligger nedre og ytste Leirvatnet, begge med et areal

på ca. 1 km2. Området rundt disse vannene er dominert av breer.

Nord for Raudalsvatn ligger Skridulaupen (1962 m o.h.), nedbør-

feltets høyeste punkt. Raudalsvatn og Framrusti ligger like under

tregrensen, mens områdene rundt ligger over. Området består av

gneisbergarter.

EE]ovER 1000 M,O,H,
0 UNDER 1000 M,O,H,

}  'sBRE N

FOLLFOSS BRU

SKRIDULAUPEN

4.ei"
... -::::-:-:-::}(:::::::::::::-:-·-·

OTTA

0 10 km

Fig. 19. Framrus tis nedbørfelt.

Ca. 20 av nedbørfeltet er dekket av breer, noe som gir feltet

brekvaliteter (innenfor Raudalsvatnet).

Sedimenttransportmålinger - Ingen.

Bunntransportmålinger  - Ingen.
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Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer(fluvialt betinget)
Husebye, S. 1984b. Beskrivelse av fluviale former og prosesser

basert på tolkninger av flyfoto og kart.
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3.8.6.  Glitra

Glitra drenerer et område i overkant av 50 km2 som ligger mellom

Otta og Framrusti i Skjåk kommune (Fig. 20). Nedbørfeltets

høyeste topp ligger i Skridulaupmassivet 1949 m o.h. Glitra har

utløp i Otta like nedenfor Pollfoss, 2-300 m ovenfor Framrustis

utløp. Glitra deler seg i to grener 3 km fra utløp i Otta. Den

nordre delen bærer navnet Blankåe mens den søndre grenen fortsatt

heter Glitra og kommer fra Glitrevatnet som er nedbrfeltets

største innsjø med et areal på ca. 2 km. Berggrunnen består av

gneis.

N
E] ovER 1ooo M.0.H,

[_] UNDER 10oo .0.H·

SKRIDULAUPMASSIVET POLL±FOSS BRU

0 \I 10 km

Fig.  20. Glitras  nedborfelt.

Et glasialt formet viddelandskap med avrundete former og grunne

bassenger dominerer nedbrfeltet. Unntak er botnformer ved Skri-

dulaupen med lokalgalsiasjon i dag.

Huguvardtjernet og Glitrevatn ligger i en glasialt formet dal som

er hengende i forhold til de lavere områder mot Ottadalen.

Vannene er gode eksempler på glasiale overfordypninger i berg-

grunnen. Utløpene er bestemt av en underliggende bergterskel.

Glitrevatns bergterskel er overlagret med morene. Moreneformene

danner et markert "rygglandskap" med retning på tvers av dal-

retning. Glitra er uten etablerte hydrometriske målestasjoner.

Sedimenttransportmålinger - Ingen.

Bunntransportmålinger  - Ingen.
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Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Husebye, S. 1984b. Beskrivelse av fluviale former ut ifra tolk-

ninger av kart og flyfoto.
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3.8.7. MArAa

Mar&a har et nedbdirfelt pa ca. 75 km, og ligger i SjAk kommune

(Fig. 21). Elva drenerer områdene sør for Breiddalsvatn og

slutter seg til Otta 1 km øst for vannet. Skridulaupen (1962 m

o.h.) er høyeste topp i vassdraget og ligger på vannskillet mot

Framrusti. Måråa drenerer hØyereliggene områder og et stort areal

er dekket av breer. Heilstuguvatnet er største innsjø med et

areal på ca. 1 km, og minner mest om et utvidet parti av selve

Måråa. Berggrunnen består av gneis.

N

BRE IDDAL.SVA TN
OTTA

[ti] OVER 1000 .0.8.

0 UNDER IO M,,H,

] 1SERE

0 10 kr

Fig. 21. Måråas nedbørfelt.

Sedimenttransportmålinger - Ingen.

Bunntransportmålinger - Ingen.

Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Husebye, S. 1984b. Beskrivelse av fluvialgeomorfologiske former

og prosesser ut i fra studie av kart og flyfoto.
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3.8.8.  Vulua

Vulua har et nedbirfelt pA 64 km som hovedsaklig ligger i SkjAk

kommune (Fig. 22). Et lite område helt i nord ligger i Norddal

kommune (Møre og Romsdal). Vassdraget renner i NNV-SS0 retning og

renner ut i Otta ved Vuluvatn. Vulua renner gjennom en rekke

større og mindre vann. Lengst i nord ligger Brusebotnvatnet med

et areal på ca. 1 km?. Kun adskilt ved en liten innsnevring

flger Grnvatnet (ca. 3 km) som er nedbrfeltets storste inn-

sjø. Etter dette vannet renner Vulua gjennom en rekke mindre

vann. Vassdraget ligger nesten i sin helhet over tregrensen, og

helt i nord ligger høyeste topp, Svartegga 1937 m o.h. Berg-

grunnen består av gneis.

N

SVARTEGGA

E] oVER 1ooo .o.H.

[] UNDER 1000 M.,0,H,

}  1SBRE 0 10 km

BREI DDAL SVA

OTTA

Fig. 22. Vuluas nedborfelt.

Sedimenttransportmålinger  - Ingen.

Bunntransportmålinger  - Ingen.

Kornfordelingsanalyser  - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Husebye, S. 1984b. Beskrivelse av Vulua ut ifra tolkninger av

kart og flyfoto.
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3.8.9. Tora
Tora har et nedbørfelt pA 282 kn? og ligger i Skjåk kommune (Fig.

23). Vassdraget renner nord-syd og har utløp i Otta ca. 12 km

nedenfor utlop Breiddalsvatn. TverrAi og store Fysa er tillps-

elver som drenerer vesentlige arealer i østlige deler av nedbør-

feltet. Torsvatn er med et areal på ca. 6 km2 største innsjø og

drenerer til Tverråi. Nedbørfeltet ligger over tregrensen med

GråhØ, 2014 m o.h. som høyeste punkt. Berggrunnen består av

gneis.

z] OVER 1oo .0.H.

0 UNDER 1000 M,0,H,

] 1sBRE

N

0 10 km

Fig. 23. Toras nedbørfelt.

Vannmerke 1605 (Tora) ved Billingen ble opprettet i 1966 og er

fremdeles i drift. Det tilhørende nedbørfelt er på 283 km2 hvorav

6 km2 er breer (ca. 2%). Vassdraget er ikke klassifisert som et

brevassdrag, men avløpet gjennom året har fellestrekk med nær-

liggende brevassdrag (muligens pga. store snømengder som smelter i

løpet av sommeren). Avlpsfordelingen kan kort skisseres - mai og
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august 1O-25 m?/s, juni og juli 3O-7O m?/s og januar til april

under 2 m?/s. Arlig middelvannfiring er ca. 11 m?/s.

Flere stirre og mindre innsjer preger de hyereliggende deler av

nedb@rfeltet. Torsvatn (6,15 km) er det stirste. Nedbirfeltet

domineres av et landskap hovedsakelig bestående av avrundete

fjellformasjoner og grunne bassenger av viddetypen. Sammen med de

tydelig U-formede dalformasjonene med flere overfordypninger er

nedbørfeltet et typisk eksempel på et glasialt modellert land-

skap. Særlig mot vest dominerer steile og høyere fjellmassiver

som inneholder botnformer. Typiske botnsjøer er vann 1613 m o.h.

og 1548 m o.h. i Skarvedalen mellom GråhØ og Skarvedalseggen øst i

nedbirfeltet.

Torsdalen er hengende i forhold til Ottadalen. Tora har erodert

en markert canyon (tilpasningsform) mot samløp med Otta. Side-

elvene Tverråi og Fysa har erodert seg ned i berggrunneon for å

tilpasse seg Torsdalens nivå. Spesielt Fysas canyon gir et mek-

tig inntrykk. Disse yngre, fluviale nedskjæringene står i stor

landskapsmessig kontrast til den avrundete, rolige viddeoverflaten

som dominerer området.

Sedimenttransportmålinger - Ingen.

Bunntransportmålinger - Ingen.

Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Husebye, S. 1984b. Beskrivelse av fluvialgeomorfologiske land-

former og transportforhold; basert på tolkninger av kart og fly-

foto.



- 59 -

3.8.10. Finna

Finnavassdraget drenerer et 465 km2 stort fjellomrAde. 90 av

nedbørfeltet ligger over 900 m o.h. I nedbørfeltet inngår

kommunene Lom, Skjåk og Vågå. Dovre og Lesja inngår med mindre

arealer. Det største sidevassdraget er Skjerva med 150 km? .

Flere fjelltopper når over 1800 m o.h. Skarstind (1883 m o.h.) på

vannskillet mot Lordalen er høyest. Det laveste punkt er samløp

med Otta (ca. 360 m o.h.). Innsjøene Leirungsvatn (1370 m o.h.,

2,6 km), R&kAvatn (1364 m o.h., 1,6 km), Honnsjen (1093 m o.h.,

ca. 1 km) ligger alle nr vannskillet.

Berggrunnsgeologisk består nedbørfeltet av to ulike områder;

grunnfjellsbergarter i vest og skyvedekkebergarter i øst. Den

vestre delen hØrer geologisk sammen med et større område som

dekker det meste av Vestlandet nord for Sognefjorden. Under den

Eu]ovER 1000 .0.8,

[_]  UNDER 1000 M.O0.H.
0 10 km

N

vAGVATN

Fig. 24. Finnas nedbørfelt.
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kaledonske fjellkjedefolding i ordovicium og silur ble de gamle,

dyptliggende grunnfjellsbergartene sterkt omdannet og blandet med

yngre bergarter (Holtedal 1973). Bergartene er av overveiende

prekambrisk alder, hovedsakelig migmatittisk gneis med granittisk

og granodiorittisk sammensetning. Vest i Skjervedalen er også

mindre forekomster av granittisk yegneis og glimmergneis/band-

gneis (Sigmond et al. 1984).

Berggrunnen i st tilhorer trondheimsdekkene (Nystuen 1982), som

består av metamorfe sedimentære og vulkanske bergarter. De sterkt

omdannede kambro-silur sedimentene danner bergartene glimmerrik

leirskifer, glimmerskifer, fyllitt, grAvakke og gronnstein (Strand

1951, Sigmond et al. 1984). Intrusivene finnes særlig langs

skyvegrensen og består hovedsakelig av grnnstein og amfibolitt

som er omdannede vulkanske bergarter av kambrosilurisk alder.

Like sir for Skjervas knekk mot sr er en strre forekomst av

konglomerat.

Skyvegrensen krysser Finndalen omtrent ved Odden og går i til-

nermet nord-st retning. Langs skyvegrensen ligger et smalt band

lys spragmitt (feltspatrik sandstein) av senprekambrisk alder og

representerer sedimentene under skyvedekkene. I et lite hjørne av

Vågåmo dukker spragmitten opp avgrenset fra skyvedekkene ved en

markert skyvegrense mot nord og vest.

Landskapet er dominert av paleiske landformer som er gjennomskåret

av yngre, glasialt utformede daler og fluviale nedskjæringer.

Området er rikt på erosjons- og akkumulasjonsformer dannet under

siste istids avsmeltingsperiode. Mangfoldet er fluviale land-

former skyldes en relativt sett stor transportintensitet i flere

kornstrrelser. Sedimenttilfrselen skyldes hovedsakelig fluvial

erosjon i kvartære avsetninger og i tidligere elveavsatte sedi-

menter. Anastomoserende og meandrende lpssystem med tilhorende

elvesletter er utviklet i Finndalen. Der elva anastomoserer be-

står elvesletta av stein- og grusfraksjoner, mens sandmoden er

dominerende der elva meandrerer. Aktiv lopserosjon og transport

preger elvesystemet i Finndalen.
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Området ligger innenfor et av de mest nedbørfattige deler av Øst-

landet. Nede i Ottadalen er gjennomsnittlig årsnedbØr omkring 300

mm. Det er imidlertid en markert nedbØrgradient fra dalbunnen og

opp til fjellområdene. Gjennomsnittlig årsnedbør Øker for eksem-

pel fra 326 mm ved Vågåmo til 447 mm ved Preststulen. I fØlge

kart over normal årsnedbør (Aune 1981) ligger årsnedbØren i fjell-

området mot Skjervedalen på ca. 600 mm/Ar. Midlere årstemperatur

ved VagAmo er 2.69C. Varmeste maned er juli med 14.50C, mens

januar er kaldeste med et middel pa -9.69C. Arsamplituden er på

24.1C. Den lave Arsnedbiren og store Arlige temperaturamplituden

viser at klimaet er utpreget kontinentalt.

Arlig spesifikt avløp er 18,5 l/s km, med dominerende vårflom og

vinterlavvann. Enkelte store høstflommer inntreffer ved sterkt

nedbør. Fordelingen sommer/vintervannføring ved Sælatunga er

88/12.  Den manedlige avlpsfordeling gjennom Aret strst avlbp

i månedene mai, juni, juli og lavest vannføring i januar, februar,

mars, april. Arlig maksimal vannføring opptrer vanligvis i for-

bindelse med snøsmelting i mai og juni måned. Etter Gottschalk et

al. (1978) inndeling i hydrologiske regioner er Finnavassdraget

karakterisert ved et "innlandsregime"; HqL4.

Vassdraget kjennetegnes ved rask avrenning og spisse flomtopper.

Feltet inneholder fA sjer og myromrAder. Sjene ligger ner vann-

skillet og har derved liten flomdempende effekt. Ved snøsmelting

og sterk nedbør er avrenningen i fjellområdene rask og elvene

flommer hurtig opp. De største flommer (skadeflommer) i nedre

deler oppstår dersom Finna og Skjerva flommer opp samtidig.

De største registrerte flommer i dette århundre fant sted i 1938

og i 1972 med vannfdringer p henholdsvis 350 m?/s og 240 m?/s ved

Vågå. Flommen i 1938 var en typisk høstflom pga. hy nedbr, mens

flommen i 1972 inntraff den 7/6 i forbindelse med snøsmelting.

I året 1938 var det flere store flommer i sør-Norge. I Gudbrands-

dalen - Ottadalen var dette den største flommen siden 1860. Ved

Vågå ble flommen registrert høyere enn denne, slik at det kun er

"Ofsen" i historisk tid som er strre (Klebo & Schou 1939). De

største skadene ble registrert på Finnas vifte i Vågåmo. Arsaken
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til flommen var sterk frontnedbør fra 29/8-1/9 1938. I Finnas

nedbrfelt falt det et sted mellom 100-150 mm i lpet av disse

dagene. I tillegg lå det mye snø i fjellene etter en uvanlig kald

sommer. Antagelig har noe av snøen smeltet og forsterket

flommen. Denne flommen er antatt å ha et gjentakelsesintervall på

50-200 r (Sgnen 1959).

Sedimenttransportmålinger
Husebye, S. 1985. Suspensjonstransportmålinger og beregninger

1981 og 1982. Beregnet transport 1981 ca. 2400 tonn.

Maks. kons. ved Vågåmo 95,7 mg/1 (30/5-82); min. O.1 mg/l (4/8-

1981).

Bunntransportmålinger

Husebye, S. 1985. Målinger på elvesletta i Finndalen. Anslått

bunntransport 7-800 tonn (1981).

Kornfordelingsanalyser

Husebye, 5. 1985. Bunnmateriale langs Finna. Bunntransportert

materiale i Finna. Sedimentkilder langs elvel6pet.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Husebye, S. 1984a. Beskrivelse av geofaglige forhold.

Husebye, S. 1985. Kartskisse over elvesletta i Finndalen.

Sommerfeldt, W. 1972. Beskrivelse av skred og flom i forbindelse

med Ofsen i 1789.
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3.9. LORA

Loravassdraget har et nedbørfelt på 350 km2. Med unntak av et

lite område i sørvest som tilhører Sjåk kommune, ligger vassdraget

i Lesja kommune (Fig. 25). Lora renner fra vest mot øst med

høyeste punkt, GrAh (2014 m o.h.), i nordvest. Elva renner

sammen med Lågen ved Lora (ca. 540 m o.h.) som ligger ca. 10 km

sørøst for Lesjaskogvatnet. Hovedelva flger Loradalen og renner

her under skoggrensen. Vestlige deler samt sideelver til hoved-

elva drenerer fra høyereliggende områder. Fellingsvatn (ca. 0.5

km) er strste innsj i et vassdrag som er relativt fattig pd

innsjøer. Berggrunnen består hovedsaklig av gneis. Lora hører

med til gruppen av vassdrag som er varig vernet, men er faglig

lite kjent.

mu]OVER 1oo0 .0.H.

0 UNDER 1000 M,0,H,

1 SBRE

N

0 10 km

Fig. 25. Loras nedbørfeit.
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3.10. JORA

Joravassdraget har et nedbørfelt på ca. 490 km2 og ligger innenfor

kommunene Dovre og Lesja, Oppland fylke (Fig. 26). Kommunene

Sunndal, Møre og Romsdal og Oppdal, sør-Trøndelag, berører så vidt

nedbørfeltet helt i nord. Ca. 15 km2 i nord ligger innenfor

Dovrefjell nasjonalpark. Her finner vi nedbørfeltets høyeste

punkt, Vesttoppen 2253 m o.h., som ligger i snøhetta-massivet.

Jora deler seg rett nord for utløpet i Lågen (ca. 510 m o.h.) i to

grener, hvor den vestligste fortsatt går under navnet Jora, mens

den nordstligste kalles Grona. Jora ovenfor samlopet og Grdina

drenerer omtrent like store nedbØrfelt. Ca. 85 av nedbørfeltet

ligger over skoggrensen. Nedbørfeltet er relatiavt rikt

EE]OVER 1ooo .0.8.

0 UNDER 1000 M,0,H,

N

\I

0
10 km

Fig. 26. Joras nedborfelt.
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pA sm innsjer, hvorav fire har et areal pa 1 km eller strre.

Sjongsvatnet med et areal på 1.7 km2, er størst. Etter Gott-

schalks (1978) inndeling av avlpsregimer i Norden karakteriseres

Joras hydrologiske regime som et ekstremt hyfjellsregime. Ned-

brfeltet har brekvaliteter. Hyest manedsavlop i mai, juni og

juli. Storste registrerte vannfdring ved Vm 1663 er p& 168,5 m?/s

i 1972. Midlere Arsavlp i perioden i 1967-79 er 12,5 m?/s.

Nedbørfeltets geologi er meget komplisert, med grunnfjellsområde i

nord og sparagmitter og omvandlede kambro-siluriske bergarter i de

midtre, sentrale deler. I sør berøres feltet av intrusivberg-

arter.

Sedimenttransportmålinger

Bogen, J. 1984. Anslag over sedimentasjonsintensitet i Heimste

Storstyggesvånådalstjern og Istjern.

Bunntransportmålinger  - Ingen.

Kornfordelingsanalyser

Bogen, J. 1982. Innsjøer ved Svånåtindune og Snhetta. Isrands-

avsetning i Grøndalen. Elvesletta i Grøndalen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Bogen, J. 1982. Beskrivelse av ulike fluviale former langs Jora

og Grøna.

NOU 1983:42. Beskrivelse av geofaglige verdier.
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3.11. ULA

Ula har et nedbørfelt på 156.5 km2, som hovedsaklig ligger i Sel

kommune (Fig. 27). Utløp i Lågen er ved Sel, 3 km nord for Otta.

Hovedelva deler seg i to grener, Store og Vesle Ula, som har sitt

utspring i de sentrale deler av Rondane. Bortsett fra det siste

stykket før utløp i Lågen ligger nedbørfeltet over skoggrensen.

Rondeslottet (2178 m o.h.) er hoyeste punkt i nedbirfeltet. Utlop

i Lågen ligger ca. 290 m o.h. Rondvatnet er største innsjø med et

areal på 1 km2. Nedbørfeltet ligger i sin helhet i et område be-

stående av lys sparagmitt som er tungt forvitrende, og gir opphav

til næringsfattig jordsmonn. Et fall på 22 meter nederst i Ula er

utnyttet i Ulafoss kraftverk.

EE]ovER I000 M.0.H,

[_ UNDER 1000 M.O0.H.,

RONDE SLOTTET

N

0 10 km

Fig. 27. Ulas nedbørfelt.
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Sedimenttransportmålinger
Hagen, K. 1984. Målinger av slamkonsentrasjon 30/9-1984 maks.

12,0 mg/l (3/10); min 1,33 mg/1 (30/9) (Undersøkelsen pågår).

Bunntransportmålinger  - Ingen.

Kornfordelingsanalyser
Hagen, K. (pågår i 1985).

Strøm, K. :M. 1943. Analyse av Kvitskrueprestene.

Mineralogianalyser

Hagen, K. (pAgAr i 1985).

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Hagen, K. (pågår i 1985 med spesiell vekt på erosjonsstudier).

Strøm, K.M. 1945. Beskrivelse av profil Myruseter - Veslesmeden.
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3.12. FRYA

Frya har et nedbørfelt på 342 km2 og renner gjennom Sel, Nord-

Fron, sør-Fron og Ringebu kommuner (Fig. 28). Elva har sine

kilder i Rondane. Her ligger nedbrfeltets hyeste punkt. Fremre

Illmannshi (1698 m o.h.). Furusjøen er med sine ca. 5 km2

strste innsj. Fr innlop Furusjpen heter hovedelva Glitra. Fra

Furusjøen renner Frya i sør-østlig retning mot utløp i Lågen (185

m o.h.). På sin vei ned Fryadalen har hovedelva gravd ut en

canyon. Sparagmitt er viktigste bergart nord-nordvest i nedbør-

feltet. I sentrale deler dominerer omdannede kambro-silur berg-

arter.

FRERE
. . . . . ILLANNSHI

N

0 10  km

CJOVER I000 M. 0. H,

[] UNDER 1000 M.0.8.

Fig. 2 8. Fry as nedbørfelt.
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Sedimenttransportm&linger

Hagen, P.Ø. 1979. Slamkonsentrasjonsmålinger 6/5-27/6-77. Maks.

389 mg/1 (24/5); min. 3,4 mg/l (27/6).

Bunntransportm&linger  - Ingen.

Kornfordeingsanalyser  - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)
Hagen, P.. 1979. Beskrivelse av elvevifta.
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3.13. VALA

Våla har et nedbørfelt på 306 km2, og ligger nesten i sin helhet

innenfor Ringebu kommune (Fig. 29). Et mindre område på et par

km2 i øst tilhører Stor-Elvdal kommune, Hedmark. Den østligste

halvparten av vassdraget finner vi over skoggrensen. Her ligger

Muen (1424 m o.h.), vassdragets høyeste punkt. Utløp i Lågen er i

Ringebu sentrum 183 m o.h .. Våla deler seg i to like store elver,

Nordåa og SØråa, ca. fem km fra utløpet i Lågen. Nedbørfeltets to

største innsjøer, Flaksjøen og Hirisjøen begge med et areal på

ca. 1,5 km, drenerer henholdsvis til Nordåa og SØråa. Berggrunnen

er dominert av omdannede sedimentære bergarter.

Vassdraget er faglig ikke kjent, men Hagen, P.Ø. (1979) omtaler

elvevifta.

[E] ovER 1ooo .0.H.
D UNDER 1000 M,O.H,

···········#; vs

r
:FLAKS EN

N

\\
0 10 km

Fig. 29. Vålas nedbørfelt.
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3.14. TROMSA

Tromsa har et nedbørfelt på 338 km2 som hovedsaklig ligger i

Ringebu kommune (Fig. 30). Et lite område i sør hører til Øyer

kommune. Store deler av vassdraget ligger under skoggrensen, men

vi finner også høyfjell i østlige områder. Her ligger nedbør-

feltets høyeste punkt, Store Kvien (1350 m o.h.). Breia er

største sidevassdrag og slutter seg til Tromsa 9 km før utløp i

Lågen ved Fåvang (182 m o.h.). Vassdraget er fattig på større

innsjer. Berggrunnen utgjres av sparagmitt.

] ovER 1oo0 M.0.8.

0 UNDER 1000 M,0,H,

STORE KVIEN

0

0

F#VANG

N

II 10 km

'

Fig. 30. Tromsas nedbørfelt.

Sedimenttransportmålinger

Hagen, P.Ø. 1979. Slamkonsentrasjonsmålinger 6/5 - 27/6-1977,

maks 159, 9 mg/ l (24/ 5) ; min. 1, 7 mg/1 ( 2 7 / 6) .

Bunntransportmålinger  - Ingen.
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Kornfordelingsanalyser - Ingen.

Mineralogianalyser  - Ingen.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget)

Hagen, P.Ø. 1979. Beskrivelse av elvevifta.
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3. 15. MOKSA

Moksa har et nedbørfelt på ca. 100 km2 og ligger i sin helhet i

Øyer kommune (Fig. 31). Nedbørfeltet er karakterisert ved store

subalpine myrområder som i øst går over i høyfjell. Her ligger

Herratind (1174 m o.h.), vassdragets høyeste punkt. Mot vest

skråner vassdraget ned mot samløp med Lågen ved Tretten 180

m.o.h .. Goppollen er største innsjø i nedbørfeltet med et areal

på 1,5 km2. Våsjøen, Grunntjern og Djupen er også betydelige inn-

sjøer (ca. 1 km).Akksjen er mindre, men var den første innsjø-

lokalitet som ble gjenstand for mer vitenskapelige undersøkelser.

Goppollen, Våsjøen, Grunntjern og Djupen er alle regulert. Berg-

grunnen består av sparagmitt.

Vassdraget er faglig ikke kjent.

(TI] OVER 1000 M.O.H. UNDER 1O000 M..H,

vus}%

HERRATIND

_Zou
\
P

UNNTJERN AKKSUEN

N

MOKSA

TRETTEN

0 10 km

Fig. 31. Mok sa s nedbørfelt.
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3.16. MESNA

Mesnavassdraget ligger øst for Lillehammer og har et nedbørfelt på

250 km2 (Fig. 32). Vassdraget ligger i Øyer og Lillehammer

kommuner, Oppland fylke og i Ringsaker kommune, Hedmark fylke.

Nevelfjell (1089 m o.h.) er høyeste punkt i nedbørfeltet, mens ut-

løpet i Lågen, ligger 120 m o.h. Vassdraget renner gjennom Lille-

hammer sentrum. Det er syv større innsjøer innen nedbørfeltet,

hvorav Sr-Mesna og Nord-Mesna, begge på ca. 5 km, er de to

største. Med unntak av Nevelvatn er alle innsjøene regulert.

Største reguleringshøyder finner vi i Sr-Mesna og Nord-Mesna med

over 8 m. Vassdraget har mer enn 2000 hytter som er sentrert

rundt vannene med minst reguleringshøyde. Berggrunnen i området

består hovedsaklig av mørke sandsteiner som er lite omdannet.

N

[I] OVER 1000 M.O.H. UNDER 10O00 M.O,H, .....

R INSVATN T

fNEVELF JELL
·. ·.":,'--/

NEVELV,
l(RQKSJ<£N 0

; US.EN
g

5

RD-e5, £
LILLEHAMER

»,

l0 km

Fig. 32. Mesnas nedbørfelt.

Sedimenttransportmllinger  - Ingen.
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Bunntransportmålinqer  - Ingen.

Kornfordelingsanalyser

Bj¢rlykke, K.0. 1930. Jordbunn ved Mesnaliveien.

Mineralogianalyser

Bjprlykke, K.0. 1930. Jordbunn ved Mesnaliveien.

Erosjons- og akkumulasjonsformer (fluvialt betinget) - Ingen.
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4. KDHHENTARTIL LITTERATUROVERSIKTEN

4.1. NIVA-RAPPORTER

I flere av NIVA's underskelser i Lagen inngar mlinger av torr-

stoff (suspensjonsmateriale) og gløderest (organisk materiale).

Disse er imidlertid ikke tatt med i litteraturoversikten fordi

prøvene gir feilaktige resultater for transporten i vassdraget.

I NIVA (1972) er f.eks. suspensjonstransporten i Bvra ved Lom be-

regnet til under 20 000 tonn i 1972, mens det reelle tall i virke-

ligheten er minst 4 ganger s& hyt (Karlsen & Stene 1978, Skarb-

vik in press)). Dersom prøvetakingsmetodikken tilfredstiller

kravene (ses. 5), kan NIVA's resultater i denne sammenheng kun

nyttes til å referere sedimentkonsentrasjonen i det øyeblikk

prøvene blir tatt. Det refereres derfor i litteraturlisten kun

til fem NIVA rapporter, der slike målinger er utført. Disse gir

et bilde av steder NIVA tar sine prøver innen Lågenvassdraget.

4.2. GEOKJEMISKE UNDERSØKELSER

NGU har foretatt analyser av bekkesedimenter og deres kjemiske

sammensetning, flere steder i Lågens nedbørfelt. Denne informa-

sjonen kan være av stor nytte ved studie av de ulike sediment-

kilders intensitet og hvordan erosjonsaktiviteten endres med ned-

br og vannf@ring. Det er utgitt flere rapporter av NGU og artik-

ler vedrrende disse underskelsene.

4.3. SUPPLERNDE LITTERATUR

I litteraturlista (Kap. 6 s. 84-89) er det satt opp enkelte

artikler som bl.a. beskriver flommer og erosjon i forbindelse med

disse. Det har vært vanskelig å kategorisere disse under det

enkelte vassdrags-avsnitt. Innholdet er imidlertid av en slik

karakter at de br nevnes.
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5. VIDERFRING

5.1. GENERELT

Planlegging for bruk av vassdragsressursene er meget kompleks.

Konfliktsituasjoner oppstår lett. Det har vært arbeidet lite på

den metodiske siden når det gjelder fluviale prosesser og deres

funksjons betydning i den aktuelle planleggingen.

Vassdragene er selve livsnerven i v&re dalfrer. Miljeffektene

forårsaket av inngrep i de fluviale prosesser er avhengig av en

rekke faktorer som klima, hydrologi, geologi, løsmasser, vegeta-

sjon og det allerede eksisterende kulturlandskapet. Elveslettene

og deres bruk gjennom tidene er et klart eksempel på dette.

Et vassdrag er et dynamisk system der alle delene, skråningene og

bekke- og elvelpene, er bundet sammen og er avhengig av hver-

andre. De delene av det fluviale systemet som er spesielt utsatt

for forandringer, er de elvestrekningene der elven går i materiale

som den kan bevege og som den derfor former.

Et inngrep et sted i vassdraget kan derfor lett føre til en rekke

endringer lenger nedstrøms, i vannkvalitet, grunnvann, erosjons-

og sedimentasjonsforhold, lpsforhold, lopsmnster, flomfrekvens,

isforhold, tåkeforhold og andre lokalklimatiske faktorer.

Vann er en forutsetning for alt liv. Med den sentrale betydning

vassdragene med tilstøtende områder har for opprettholdelsen av

antall plante- og dyrearter og for mengden av hver enkelt av dem,

er det derfor særlig viktig ut fra dette siktemål å bevare vass-

drag uberørt av tekniske inngrep som i vesentlig grad kan redusere

den biologiske produksjon og variasjonsrikdommen i naturen.

Inngrep i dette system kan medføre tildels betydelig endringer som

enten kan skje raskt over få år eller langsomt over flere årtier.

Vannfringen og avlopsregimet endres som regel ved inngrep i vann-

systemet. Dette kan  f  flger for elvelpene, ved at den dyna-
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miske likevekt mellom materialtransport - erosjon - sedimentasjon

forrykkes.

5.2. FAGLIG STATUS

Fluvialgeomorfologiske undersøkelser er tidligere foretatt i

Bvra, Leira, Visa, Memuruelva, Finna, Jora og i Losnadeltaet og

deltaet i Vagavatn. For tiden pAgAr underskelser i Ula, Bvra,

Otta og på deltaene i Vågåvatn og Ottavatn. Kjennskapen til det

fluviale system i Lågenvassdraget som helhet er altså begrenset.

Det foreliggende materialet gir et godt bilde av produksjonen i

Øst-Jotunheimen.

Det er de aktive prosesser og deres utvikling som har spesiell be-

tydning i planleggingssituasjonen. Hele tiden må en ha for øye

hvilke konsekvenser planlagte inngrep kan ha for de fluviale pro-

sessene.

Lbsmassenes betydning i form av materialkilder for transport gjor

en nøyere kartlegging og vurdering av disse særlig aktuell.

Gjennom ulike kvartærgeologiske undersøkelser, data innen grus-

registret for Oppland og forbygningsavdelingens arkiv og NGU's

bekkesedimentunderskelser foreligger relevant materiale som kan

nyttes i en fluvialgeomorfologisk analyse. Det er hovedsakelig

opplysninger om partikkelsammensetning på de grovere fraksjonene,

tverrprofiler, elvegradienter og kjemisk sammensetning av sedi-

mentene som fremkommer. For sedimenter som går i suspensjon gir

arkivene derfor opplysninger av begrenset verdi.

Sedimentproduksjon og sedimenttransport er avgjørende for den

resente utviklingen av fluviale akkumulasjonsformer. En analyse

kan derfor gjennomfires ved frst A gruppere vassdraget etter

sedimentproduksjonens type og intensitet og deretter vurdere inn-

grepenes konsekvens.

Resent erosjon og sedimentproduksjon i norske vassdrag finner

hovedsakelig sted i form av subglasial erosjon, fluvial erosjon i

kvartre lsmasser og erosjon i leiromrAder. Tilfrsel av nypro-
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dusert materiale fra fysiske forvitringsprosesser er av under-

ordnet betydning. Et viktig kriterium for inndeling er derfor

graden av brepåvirkning og dens betydning for sedimenttransporten.

En systematisk gjennomgang og klassifisering av vassdragstyper,

elvestrekninger og spesielle erosjons- og akkumulasjonsformer bør

utføres i Lågenvassdraget. En slik oversikt br settes i relasjon

til de ulike inngrep i vassdraget for å gi forvaltningsorganene

bedre grunnlag til A vurdere framtidige inngrep. Deretter bØr det

velges ut enkelte representative felter for nærmere klassifisering

og undersqkelser.

Feltene br velges med utgangspunkt i geologi, lsmassedekning og

hydrologisk regime. Disse parametrene er også av stor betydning

for materialtransporten, vannkjemi, dyre- og planteliv.

Geologisk kan vassdraget deles i fire områder:

1. Det østlige sparagmittområdet

2. Jotundekket - gabbro

3. Det nord-vestlige gneisomr&det

4. Sentrale områder med omdannende kambro-silur bergarter

Hydrologisk skiller vassdragene seg ut i 2 ulike regimer.

1. BrepAvirkede vassdrag

2. Vassdrag uten breer.

I tillegg må det taes hensyn til de store nedbørvariasjonene innen

L&gens nedbrfelt. Tilsvarende br feltenes ulike selvreguler-

ingsevne tillegges stor betydning.

Innenfor nedbrfeltet finnes de mest hytliggende fjellomrAder i

Norge. Vassdrag som drenerer Jotunheimen har dermed en spesiell

nasjonal verdi.

Delvassdragene til Lågen viser store individuelle forskjeller sett

i relasjon til transportregime. Brevassdragene i Jotunheimen er

sterkt materialfrende i et bredt spekter av partikkelstrrelser.
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Blant de brefrie vassdragene er mektighet og sammensetningen av de

kvartere lsmassene sammen med avlpsforholdene og vegetasjons-

dekke bestemmende faktorer for transportforholdene.

De brefrie vassdragene er preget av høy transport under snøsmelte-

flommen om vren og enkelte hye regnvrsflommer om hsten.

Resten av året er transporten moderat eller meget liten, avhengig

av sedimentkildenes tilgjengelighet for elvesystemet. Også løs-

masser som ikke star i direkte tilknytning til elvelpene kan ha

betydning for transporten. Spesielt i de bratte morenedekte dal-

og fjellsidene er det utviklet en mengde raviner. Under dannelsen

og videreutviklingen av disse blir det nedenforliggende elvesystem

tilført store sedimentmengder. Starten på ravinedannelsen kan

være plutselig i form av et flomskred. Disse er vanligvis forår-

saket av vannmettende forhold og inntreffer ofte under snøsmelting

eller ved sterk nedbdr. Spesielt langs Bvra/Leira, men ogs&

andre steder er slike raviner meget vanlig.

Innenfor Jotunheimen nasjonalpark inngår flere mindre elver og

sidevassdrag. Av større vassdragssystemer som viser både dyna-

mikken i et breelvsystem og reflekterer berggrunnens innflytelse

er det kun Leira, Visa og Sjoa som er tilnærmet urørte av tekniske

inngrep. Ut fra en fluvialgeomorfologisk synsvinkel synes Leira

og Visa særlig verdifulle. Kun mindre deler av Leiras nedbørfelt

inngår i nasjonalparken. Vassdraget drenerer flere breenheter og

inneholder et stort mangfold av både fluviale og resente glasiale

løsmasseformer. Nedbørfeltet er preget av aktive geomorfologiske

prosesser. Området er godt kjent fra tidligere geofaglige under-

skelser. I en ressursammenheng er Leira antagelig den viktigste

eksportr av bunntransportert materiale til Bvra oppstrims samlp

med Visa.

En strre del av Visas nedbrfelt inngAr i nasjonalparken. Lops-

strekningen mellom Spiterstulen og Rysheim er sterkt preget av

bunntransport og er godt egnet bl.a. for studier av denne. Tran-

sporten av stein og grus ut i Bvra er betydelig. Derfor har også

Visa stor ressursmessig betydning. BØvra er idag en stor ressurs

for grusuttak til bl.a. veibygging. Ved endre eller stanse til-
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førselen fra Leira og Visa vil konsekvensene for lpsutviklingen i

Bvra bli store.

I Sjoavassdraget inngår sentral-Jotunheimens innsjøer. Disse

ligger alle innenfor nasjonalparken og er derved sikret mot inn-

grep. Sjoa mellom Gjendesheim og Veo må karakteriseres som et

urrt elvesystem. Dette skiller seg fra Leira og Visa med betyde-

lig mindre transport. Alt det mer grovkornete, breproduserte

materialet sedimenteres i sjøene lenger opp i feltet. Samtidig

fanger sjøene opp det meste av suspensjonsmaterialet. Fluvialgeo-

morfologisk er Sjoa mer sammenliknbart med et brefritt vassdrag i

moreneomrAder selv om avlpsregimet er brep&virket.

Veo oppstr@oms overfiring til Sm&dla ligger for det meste innenfor

nasjonalparken. Dermed er dreneringssystemene fra breområdene

sentralt i Jotunheimen ikke truet av inngrep.

I og med de omfattende utbygginger av vassdragene som drenerer

Breheimen mot vest, Øker viktigheten av å bevare vassdrag som

drenerer mot øst. Disse er typiske breelver med flere fluviale-

og glasialgeomorfologiske formelementer. Nedbørfeltene tilhører

det nord-vestlige gneisomrAdet og skiller seg derfor berggrunns-

geologisk fra Jotunheimen's gabbromassiver.

Ut fra en faglig vurdering synes Tundra og Skjli A supplere hver-

andre (Husebye 1984b). Disse feltene inneholder de mest typiske

trekk og prosesser ved vassdragene som drenerer det nord-vestlige

gneisområdet. For også å fange opp et brefritt vassdrag innen

denne berggrunnsgeologiske region står Tora - Fysa med sine

canyoner og utviklede elvelop i en spesiell stilling.

Kjplenomr&det er preget av store mengder kvartere lsmasser og

dype tilpasningsformer i fast fjell (canyoner). Sammenhengen

mellom erosjonsformer og akkumulasjonsformer kommer særlig godt

fram i Finndalen. Her er det også utviklet flotte anastomose- og

meanderstrekninger. Vassdraget er fluvialt aktivt og har stor

pedagogisk verdi.
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Lora er ikke kjent, men nedre deler er forbygd. Innover i nedbør-

feltet er det store kvartære avsetninger. Antagelig inneholder

derfor vassdraget både fluviale erosjon- og akkumulasjonsformer av

verdi.

I Lågens elver har det fra gammelt av vært vanlig med grusuttak

for veibygging og andre tekniske formål. Disse kildene har vært

ansett a vere fornybare. I de senere år har det vært foretatt

tildels store inngrep i form av forbygginger og veibygging i til-

legg til kraftutbygging. Ved slike inngrep fjernes naturlige

sedimentkilder fra vassdraget. Tilførselen av sand og grus langs

ulike strekninger nedstrøms vassdraget er derfor blitt redusert.

5.3. VURDERING

Ut fra det foreliggende materialet er det mulig å prioritere

hovedvassdraget med sideelver etter faglig innhold. Denne må bli

grov og her settes bare opp to klasser for interessante elver/

elvelp:

1. De viktigste elvene og elvelop er:

Finna, Frya, Jora, Leira, Lora, Skjli, Tora m/Fysa, Tundra,

Visa, deltaet i Losna og Hovdefossen

2. Interessante elver og elvelp, men mindre viktige enn klasse

1: Bvra, Sj0a, Ula, Veo (oppstroms overfringen) og deltaet

i Vågåvatn, samlØpsområdet Otta/Lågen og Otta mellom Tora bru

og Dnfoss bru.

Supplerende data om de faglige forhold må til for at endelig vur-

dering kan foretas.

Målet med det videre opplegget er å få et så godt bilde som mulig

av de fluviale former og prosesser innenfor en akseptabel økono-

misk ramme. Derfor bør de områdene som prioriteres være forholds-

vis lett tilgjengelige. Dette vil kunne variere noe med typen og

kvaliteten på undersøkelsene; systematiske måleserier er avhengig

av lett tilgjengelighet (bil), mens mer kvalitative undersøkelser

ikke nødvendigvis er avhengig av dette.
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Følgende rangering kan gis ut fra hvor det er behov for under-

skelser:

1. De viktigste:

Frya, Skjli, Tora/Fdysa, Tundra, Veo (oppstrms overf6ring)

og samlpsomrAdet Otta/LAgen.

2. Viktige:

Bvra m/sideelver (konsekvenser av inngrepene), Gausa, Lora

og Sjoa.

Det kanskje viktigste i en ressurssammenheng er en oversikt over

sedimentproduksjon og transport i vassdraget. En undersøkelse

hvor det inngår kartlegging av aktive materialkilder og en over-

våking av erosjon-transport og akkumulasjon over tid i de ulike

aktuelle omrAder br derfor igangsettes snarest. Vassdragsforsk

har allerede satt igang et enkelt opplegg for slike undersøkelser

visse steder i Lågens nedbørfelt. Dette opplegget bor utvides,

settes i et større system og knyttes til andre undersøkelser som

utføres (eks. Glommen & Laagens brukseierforenings undersøkelser i

samlip LAgen/Otta).

5.4. KONKLUSJON

Ut fra dette er det behov for å:

grovklassifisere hele nedbørfeltet som angitt, over ulike

vassdragstyper

igangsettes nærmere undersøkelser i feltene angitt i klasse 1

og 2

gjennomføre et overvåkingsopplegg for å fange opp endringer i

sedimentproduksjon og sedimenttransport over tid pga. natur-

lige variasjoner og kunstige inngrep
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VEDLEGG II

HYDROMETRISKE STASJONERI LAGENS NEDBORFELT(PR. 18/11-83)

STASJONS- STASJONS- OPPR./ AREAL VANNF . KURVENS
ELV NAVN NUMMER NEDL. I KM? GYLDIGHETS-

IODE
Aura Aura 416-11 19211925 123. 1921-1925
Aura Aura 416-12 19261938 123. 1926-1938
Aura Aura 416-13 1938 123. 1938-1965
Aura Aurs jben 1579- 0 1966 97.2
Aura Skj&k Kr. Verk 1579- 1 1965 97.2 1965-D.D.
Bvra Akslen 1364- 0 1961 783. 1961-D.D.
Bvra Brustuen 1604- 0 1966 251. 1966-D.D.
Bvra B&vertjern 1660- 0 1967 35.0 1963-D.D.

Bdvra Bvra 294-12 19191922 910.
Bvra Dalsvatn 2130- 0 19331961 240.
Bjvra Marstein 294-11 19331961 817. 1933-1961
Es pa Espedalslvatn 2190- 0 1975 90.8 1975-D.D.
Finna Sælatunga 1587- 0 1955 454. 1955-D.D.
Framrusta Rauddalsvatn 1071- 0 1942 148.

Framrusta Rauddalsvatn NDF 1072- 0 1942 155. 1942-D.D.
Frya Furus jen 1489- 0 1964 67.8 1964-D.D.
Gausa Aulestad 423-13 1982 866.
Gausa Aulestad bru 423-12 1929 866. 1929-D.D.

Gausa Flokelid 67- 0 18811888 901.
Gausa Bols bru 423-11 19171929 866. 1917-1926
Heilstuguå Heilstuguå 1027- 0 19391948 13.0 1939-1947
Hingla Heimdalen-Tilsig1254-20 1959 128. 1959-D.D.
Hingla Heimdal soset 2079- 0 1954 128.
Hin9gla Overlpp Hin@gla 2079- 1 1958 128. 1960-D.0.

Hin&gla Øvre Heimdalsvatn1820- 0 19701980 27.1
Hingla
til Vinstra Heimdalsvatn 1254- 0 1958 128.
Jora Dombås 1963- 0 1967 463. 1967-D.D.
Jora Jora 1664- 0 1967 269. 1967-D.D.
Leira Elveseter 992-11 19371949 147. 1937-1949
Leira Elveseter 992-12 19441982 147. 1944-1982
Leira Elveseter 2475- 0 1982 131.
Leira Hombledal 429- 0 19241947 348.

Leira Hombledal 1589- 0 19661975 348. 1966-1975
Leira Kringlerdal 1573- 0 1966 262. 1966-D.D.
Leira Kr&kfoss 1572- 0 1966 418. 1966-D.D.
Leira Leirvatn 1927- 0 19551977 12.3
Lågen Bakke 75- 0 18561856
LAgen Botteimsbrekken 68- 0 18561856
Lågen Bredevangen 2047- 0 19741974
L&gen Badst 77- 0 18561857 10988.
L&gen Batstb 412-11 18841889 11087.

LAgen Eide fossen 2051- 0 19741974
LAgen Elstad 76- 0 18561857
Lågen Formo 2131- 0 19741980 1750.
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Lågen Fævolden 72- 0 18561857
Lågen Gudbrandsdalslågen332- 0 19191922
Lagen Harpefoss 922-11 19331963 9528. 1933-1963
La gen Harpefoss NDF 922-12 19631966 9528.
Lågen Holager 70- 0 18561856

Lagen Hovdefoss 78-11 18561856 11100.
Lågen Hovdefoss 78-12 18841889 11100.
Lågen HovdefossNDF 78-13 18841889 11100.
Lgen Hundorp 2053- 0 19741974
Lågen Isakstua 2404- 0 1981 11429.

Lågen Jrstadmoen Nedre 1979- 0 19731974
Lågen J6rstadmoen vre 1980- 0 19731974
Lågen Kj9rem 2048- 0 19741974
LAgen Kringen 2408- 0 1981 6020.
LAgen Kvam 2050- 0 19741974

Lågen LaurgArd Bru 71- 0 18561857 1687.
L&gen Lesjaverk 1935- 0 1972 44.4 1972-D.D.
Lågen Lillehammer 58-11 18561857
Lgen Lillehammer 58-12 18921897
Lagen Lillehammer 58-13 19161999
Lågen Loftsg&rd Bru 74- 0 18561857
L&gen Losna 412-12 1896 11087. 1896-D.D.
Lagen Losna 412-13 19641968 11087.
LAgen Ldf tingsmo 69- 0 18561856
Lågen Largrd Bru 411-12 19171947 1755. 1917-1947

Lågen Ringebu 2054- 0 19741974
Lagen Rosten 411-11 1945 1755. 1945-D.D.
Lågen Rustberget 911- 0 19371999 7800.
Lagen Skjenna 73- 0 18561857 1860.
Lagen Skjenna 347- 0 1878 1924 1870. 1880-1921

Lågen Skureng 2049- 0 19741974
Lagen Trstaker 2055- 0 19741982
Lagen Ula 66-12 18841897
Lågen Ula NDF 66-13 1884 1891 1925.
Lågen Ula OVF 66-11 18841905 1775.

LAgen Vinstra 2052- 0 19741974
Lgen yer 858- 0 19291933 11180. 1929-1933
Lågen yer 2056- 0 19741974
Memuru Memurubu 1657- 0 19671975 68.0 1968-1975
Memuru Østre Memurubre 1698- 0 19671973 15.7 1967-1971
Mesna Kroks j&en 811-13 1923 46.2
Mesna Melsjen 811-14 1923 32.6
Mesna Mesna NDF 813-12 1927 223. 1927-D.D.

Mesna Måledam 813-11 19191929 223. 1919-1929
Mesna Nord-Mesna 812- 0 1918 222.
Mesna Reinsjen 811-15 1925 22.0
Mesna Sjursjen 811-11 1923 63.9
Mesna Sr-Mesna 811-12 1918 91. 4
Moksa Djupen 1092-14 19 46 7. 10

Moksa Elvestad 281- 0 19191921 93.0 1919-1921
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Moksa Gopollen 1092-13 1946 6.20
Moksa Grunnvatn 1092-12 1946 44.5
Moksa Moksa 1093-11 19441963 94.1 1944-1963
Moksa Moksa 1093-12 1963 94.1 1963-D.D.

Moksa Vass jen 1092-11 1946 16.1
stri Liavatn 1476- 0 1961 235. 1961-D.D.
Otta Breiddal bru 413-11 19171944 128. 1917-1944
Otta Breiddalsvatn 1061- 0 1942 127.

Otta Breiddalsvatn NDF 413-12 1942 128. 1944-D.D.
Otta Forberg 2039- 0 19741974
Otta Fredriksvatn 916- 0 1933 932. 1933-D.D.
Otta Grotli 993- 0 19371941 135.
Otta Grotli vatn 2124- 0 19711980 252.

Otta Heggebottvatn 2036- 0 19741974
Otta Heggebovatn 368- 0 19191920 962.
Otta Kittilstad 1784- 0 1965 1505. 1965-D.0.
Otta Lalm 415- 0 19001917 3982. 1900-1971
Otta Lalm 1929- 0 1971 3942. 1971-D.D.

Otta Marlo 2040- 0 19741974
Otta Maurstad 2041- 0 19741974
Otta Ofossen 2279- 0 1979 1576. 1979-D.D.
Otta Otbragde (Otta) 206- 0 18921903 4063. 1893-1903
Otta Otta Nedre 2046- 0 19741974

Otta Otta Øvre 2045- 0 19741974
Otta Poll vatn 2037- 0 19741974
Otta Sletti 2038- 0 19741974
Otta Snerle 2044- 0 19741974
Otta Synstad 2042- 0 19741974

Otta Urdeberg 2043- 0 19741974
Otta Vag&mo 414-12 19161961 3445. 1916-D.D.
Otta Vågåvatn 414-11 19281952 2445. 1928-1952
Otta Vag&vatn 2196- 0 1977 3386.
Roppa Hornsj 876- 0 19251937
Roppa Horns j6 2126- 0 1975 30.9
Roppa Hornsj¢ NDF 2127- 0 1975 30.9
Roppa Roppa 285- 0 19191940 65.0 1919-1922
Roppa Ropptjern 2128- 0 1975 56.1

Roppa Ropptjern NDF 2129- 0 1975 56.1
Russa Russa 1658- 0 19671981 143. 1967-1981
Sjoa Faukstad Bru 418- 0 19171929 1468. 1917-1927

Sjoa Gjende 324- 0 19181948 372. 1932-1948
Sjoa Gjende 1607- 0 1966 371. 1966-D.0.
Sjoa Koloen 1094- 0 19451970 1508. 1945-1970
Sjoa Sjodalsvatn 867-11 19281930 473. 1928-1930
Sjoa Sjodalsvatn 867-12 1930 473. 1930-D.D.

Sjoa Stor&ygardsbrua 1813- 0 1970 1475. 1970-D.D.
Skj6li Skjpli 1606- 0 1966 182. 1966-D.D.
Storbregrova Storbregrova 1208- 0 19551966 8.04
Sula Sulheim 1659- 0 19671982 45.5 1967-1982
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Tessa Endefoss 417-14 19351941 268. 1935-1941
Tessa Oterstakfoss 417-12 1941 1945 268. 1941-1945
Tessa Oterstakfoss 417-16 19411941 268. 1941-1941

Tessa Sagfoss 417-11 19451956 268. 1945-1954

Tessa Tessa 417-15 19541963 268. 1954-1963
Tessa Tessa Bru 417-13 19201935 268. 1920-1935
Tessa Tessevatn 248-11 19081915 226. 1908-1915
Tessa Tessevatn 248-12 1941 219.
Tessa Tessevatn NDF 248-13 1943 1956 226. 1944-1955
Tessa Øvre Tessa Kr.Verk 417- 1 1956 226. 1956-D.D.
Tora Tora 1605- 0 1966 260. 1966-0.D.
Tora Torsvatn 2113- 0 1979
Tundra Tundra 1609- 0 1966 135. 1966-D.D.
Ula Ula Bru 777-13 19301930 155.
Ula Urda 777-11 19231930 155. 1923-1930
Ula Urda Dam 65- 0 18791905 155.
Ula Urda Dam 777-12 19301931 155.
Vea Veo overfringen 1460- 0 1963 150.
Vinstra Bjornhdlen 421-12 1942 475. 1942-D.D.
Vinstra Bj&9rnhdlen-tilsig 421-20 1942 475. 1942-D.D.
Vinstra Bygdin 419-11 19151919 315.
Vinstra Bygdin 419-12 19191934 315.
Vinstra Bygdin 419-13 1935 315.
Vinstra Bygdin -tilsig 420-20 1941 315. 1941-D.D.

Vinstra Bygdin NDF 420- 0 1922 315. 1922-D.D.
Vinstra Dal bru 797- 0 19251928 1300.
Vinstra Fosse 422-14 19431953 1301. 1944-1953
Vinstra Kaldfj.-0yvatn NDF 1253-12 1957 703. 1957-D.D.
Vinstra Kaldfjord-tilsig1253-20 1957 703. 1957-D.D.

Vinstra Kaldfj0rd-yvatn 1253-11 1957 703.
Vinstra Kampfoss 422-12 19311937 1329. 1931-1934
Vinstra Kampfoss 422-13 19341943 1329. 1935-1940
Vinstra Lofoss 801-11 19251927
Vinstra Lofoss NDF 801-12 19251926

Vinstra Nedre Vinstra Kr.V.422- 1 1953 1329. 1953-D.D.
Vinstra Olstappen 304- 0 19121931 1295.
Vinstra Olstappen 422-11 1908 1329. 1908-1931
Vinstra Olstappan-tilsig 422-20 1943 1329. 1943-D.D.

Overf.
Vinstra Kaldfj-0yangen 1255-1 1959 303. 1959-D.D.

Overf.
Vinstra Heimdalsv-Sandv.1254- 1 1958 128. 1958-D.D.
Vinstra Sandvatn 1252- 0 1957 703.
Vinstra Vinster en 421-11 1915 475. 1915-1942
Vinstra vre Bjrnh@len 421-13 1958 475.

Øvre Vinstra
Vinstra Kr. Verk 1255- 3 1959 1959-0.D.

Vinstra yangen 1255- 0 1959 746.
Vinstra 0yvassoset overlp 1253- 1 1957
Visa Visa 1608- 0 19661975 245. 1966-1975
Visa Visa 2238- 0 1978 245. 1978-D.D.
Visa Øvre Visa 1662- 0 19681976 155. 1968-1976
Våla Vinkelfallet overl2541- 0 1983 308.
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VEDLEGG III

FORBYGNINGER

Elvestrekninger som er dekket med oversiktskart i målestokk 1:5000.
Gudbrandsdalslågen fra Sel/Dovre til Losna Nr.29266 A-X

Otta fra Vågåvatn til Lågen Nr.29269A-I.

KOMMUNEOG SAK U-Nr. A-NR.

Doyre:

Forb. mot Ilka
Lågen ved Lilleengen

Musa og J&ndalsbekk, oppr. og forb.
Maning4

Bekkenbekken
Rådåa, flomskade

Langbekken, oppr. og forb.
Hjelleå, oppr.

Einbugg4 •

Dragd •

•

•

•
w

Lågen ved Tallerås bru

Mjg9gdalsbekken

Lågen ved Elvarheim

LAgen " Lindshaug og Engehaug
Lågen • Sletten

Hinda ovenfor riksvegen

Lågen • Drag4
Lågen ved Rudi

Eron: (inkl. Sir-Fron, Nord-Fron)
Forb. mot Skurdalselv
Lågen ved Hundorp

Frya ved Rudivolden
Frya nedenf. jernbanebrua, forl. arbeider
Laugåen, oppr.

Frya nedenfor jernbanebrua

Fosså

3058 3428

1394 2583

2628

3059

3060

3108

3135

3430

3435

3436

3437

3571

4220

4901

6127

6750

6770

7226

7361

1442 1558

1716

1559

1560

1561

1588

4313

6126

4032

378 290

805

1797,1928 982henl .12
2371 1228

2473

2708a 1571, 573

3609 6116
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0pprensk. og forb. av Veiklea 2237 1107

Lågen ved Botn og Ruststuen 2881 7169

Melemsden, oppr. og forb. 3109 1617

L4gen ved Bu»ya 3120

Sjoa ved Bragelien 3121,3601 1620

Lågen ved Fredrik Moenseiendom 3122

LAgen • LillegArds&ya 3123 1638

Lågennedenfor Botn 3124 1575

Lågen ved Vollen 3125 1576

Lågen • ya 3126 1577

Lagen • Eng um 3386

Lagen • Kvams baklia 3441

Lågen • LillegArds&ya 3908 1638

LAgen II Mæhlum 4037

Vangsd " Vangen 4666

Lagen II Vik 4771

Lågen • Bredevangen 4850

LAgen II Skurenget 4854

Lågen • Sikstad og Nesset 4855

Lågen II Ruststuenfetten 4876

Lågen • Lillesandbu 4877

Lågen • Storrusten 5213

Lagen • Forr 6492

Lågen nedenfor Kvam 6774

Skurraved Skurdal skole 6779

Lågen • Saltlaupet 6872

Lågen • Grytting 6905

Gausdal: Innkl. ØstreGausdal og Vestre Gausdal

Dirja ved Helleberg 611

Jira ved Kr&kvolden 2627

459,597

Gausapå Ø. Gausdal pr. gd. 292,296 340

Senking og forb. av Vesleelva,Hagehaugen,

Segelstad bru 6081

Vesleelva nedenfor Fyksen bru 6318

Vesleelva ved Seielstad 6544

Gausa ved Brænden 6780

Jra ved Brumoen 6781
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Gausa ved Elveland

Roppasaken

Jira ovenfor Svastsum Samvirkelag

Lesia:
Grøna ved Kvitlen, skadesak

Gr&na ved Gr6nbog

Fotfola, oppr. og forb.

Lora, oppr. og forb. Lora sag

Noren, oppr. og forb.

Bekkp G. Mp]mens eiend. Ensrud

Bekk på Stensrud, omlegging og oppr.

Fotfola nedenfor jernbanelinjen

Skotle, oppr. og forb.

Rauma ved Holman

Forb. ved Mg%lms

Rauma ved Einbu

Rauma ved Stuefletten

Rauma ved Storholya

Grona ved ulpet i Rauma

Flomsikring mot Lågen med kanalisering av

Lesjaleirene (Senking av Lågen over Lesja)

Motterudåa i Lesja

Lyftinga

Gravsetha

Senking av Rauma ved Bjorli

Sangroa

Budua ovenfor riksvegen

Rauma ved Lskam

Brandliåa

(Eaaberg:) Lillehauer
Gausa ved Fåberg pr. gd.

Gausa • Fåberg prestegård

Gausa • Fåberg prestegård, ytterl. forb.

Gausa " Nordre Jorstad

Gausa • Østre Gausdal prestegård

6782

7044

7116

2692

3117, 3731

3110, 2573

3729

3116, 3611

3118

4167

4218

4305

4510

5212

5377

5452

5468

5628

6205

6272

6277

6308

6383

6437

6829

6873

6878

7117

535

1847

3318

703, 711

722

721

1398

(1563)1398

1562

1564

( inkl.26,1)

714

1018

498

340
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Gausa " Nordre Jrstad

Gausa " Nordre Jrstad

Bjørnstadelv, oppr. og forb. (Sandvold m.fl.)

Ingridå, opprensking

Rinda, senking

Aaretta ovenfor jernbanen, reg. og forb.

Rinna ved Rinna bru

Lågen nedenfor Brunlaug bru

Lågen ved Hovemoen

Gausa ved Diserud

Ny bru over Lågen ved Lillehammer

Lo:
Vulu i Garmo

Vulu i Garmo, utbedr. av forb.

Bvra forbi Loms kirke

Juva ved Juvstolen

BØvra forbi Loms kirke

1041

1313

2443

2913

2971

3333

4770

5640

5669

6126

6206

215

338
289

336

337, 387

Forb. mot Visa 371

Visa, forb. 753

Forb. mot Bvra (Munngjel) 372

Forb. mot Bvra ved Gaupar søndre og mot Visa 375

Bvra ved Sulheimsien 382

Bjvrap nedre Sulheim

Vulu nedenfor Garmo bru

Bvra ved Prestfossen

Bvra " Mundhjell

Forb. etter flomskade i Vulu

Vulu ved Grafferhaugen

B&vra ved Fl#klypa

Sagelv etter flomskade mai 1934

Visa og Bvra ved L. Gaupar(

385

780

1054

1118, 2305

1850

2068

2206

2231

686

1313

4460

155

230

212

535

1023

1443

1166

Visa nedenfor Visa bru

Bvra ved Stein

Bjvra " Halvor Galde

Bulu flomreguleringsmagasin

Vulu forbi Rundingen

Vulu ovenfor Bro@deg&rden

2306

2307

2308

2369

2451

2452

6860
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Vulu nedenfor Moa-brua

Vulu ovenfor Lyngve bro

Vulu ved Lyngve bro-Hidems bro

Vulu " Lyngve
Lia bru, planer for bro Starvikhammeren

og Nykvern

eøvra ved Reppakleiva

Bvra ved Lom prestegård
Vulu, forbygninger

Gjelinga, forb.
Vulu ved Frisvild, oppr. og forb.

Grina, oppr. og forb.

Bvra ved Nyhus ya

Visa ved Iver yjordets eiendom

Vollbekken på T. HolØs eiendom Lyngve

Vulu ved P. Rusten m.fl.

Bvra ovenfor Fl& bru

B&vra ved Fl4
Leira nedenfor Leira bru

Vulu mellom Grafferhaugen og Moa bru

Vulu ved Garmo

Vulu mellom nedre Lyngve bru og Ekle

Vulu " Moa bru og Nedre Lyngve bru

Bjvra ved Brekkyen

Bvra " Munngjel

Forb. mot eøvra i Medalen(

2453

2454

2455

2456

Forb. fra Visa-Flyklypa

Bvra ved Galdesand
Forb. mot Krok

Bvra ovenfor samlpet med Leira
Forb. mot Ilva

Bjvra ved Vollakveen

Bvra ved Borgen

Bvra ved Foossbergom

Flomverk mot Ottavatn pA Prestya

2680

2730

inkl.3490

2793

3061

3062

3387

3443

3444

3445, 3870

3895

4033

6775

4026

6793

4157

4232

4306

6322

4469

4531

1548

1549

2051

3438

6749

5085

6558

5096

5281

6302

6067

6587

7026
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L&gen ved Barkevjen

Beskyttelse av Lågens hØire br. fra

Klokkersand-Elstad@ren

Forb. ved Bjork&evjen

Forb. mot Våla

Forb. • Våla

V&la p& hdyre side, forb.

Frya nedenfor jernbanebroen

Våla nedenfor jernbanebroen

Senking av Losnavatn og Lågen

Våla, samledam

LAgen ved L&snes

Lagen ved Risya

L&gen ved Langya og Vesle&ya

Brandstadelv ved Elstadstue bro

Trasvikelva ved Kirkestuen

Krekkja ved Krekkevolden

Tromsa ved Tromsa bru

Lagen ved Brandstad og Tr&staker

Lågen ved Arnes

Lågen ved Vestad

Frya ved Rudidalen

Moelva ved utl&6pet

Flomsikring mot Lågen ved Fåvang

8

44

243

480

596

320 se mp. 28g

sak nr. 4

658

672-901

934

1689

2366

4323

5215

5276

5345

5346

5347

5461

6038

6524

6529

7040

7067

7202

430 se mp.

28 g sak nr. 4

573, 1571

6176

Sel: Inkl. Heidal

Forts. av reg. av Ulas utlppi Lagen

Ula nedenfor veibrua

L&gen ved Brolpkkenm.fl. st.

Reg. av Lågens lØp i nordre del av Selsmyrene

Lågen nedenfor Laurgård bru

19, 191

211

1246

40

227

373, 3130

Forb. mot Lågeni forb. m.  Selsmyrenes trrleggelse 380
Lågen v. Lårgård bru 886

Lagen ndf. LaurgArd bru, yterl. forb. 1028, 1253

Lågen ndf. Laurgård bru, rep. av forb. 1914

18

733, se 18

569

569

569, 1632

569

569

747 se 569

1044 se 569
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Lågen ndf. Laurgård bru, ytterl. forb.

Uttapning av Selsmyrene

LAgens senking ndf. Selsmyrene, fullforelse

Forh. av eldre sperredam i Ula

Lågensfortsatte senking oppover Selsmyrene

Lågens fortsatte senking over Selsmyrene

Lagen ved Ulvolden, Smestad og Klevellem sindre

Skjerongden, oppr.

Stensetting av bekk på Hans Ulens eiendom

Formol&ken ved Petter Hansens eiendom

Lågen ndf. Laurgård bru, forl. av forb.

Lågen • Senkingskanal

Lågen ved Soleing

Lågen • Breden

Selsvassbekk og Gjeitå, oppr. og forb.

Gravåa, oppr. og forb.

Otta ovenfor Otta bru, h.b.

Lågen, flomskade1938

LAgen ved Bjjrnvollen

Otta ved Elvestad

Korr. 0g forb.

LAgen ved sndre Svestuen og Bekkestuen

Lagen " Kringen 0g Nygard

LAgen " Storya

Rondvatn ved Rondvassbu (Ula)

Omlegging av Selsbekken

Lagen ved Klevellem, sindre

Lågen • Bredevangen

Lågen • Solhjem

Lågen • Brenden

Lågen • Fevolden

Lågen • Mattistad

Otta ved Torg&rd

Lågen ved Torsteinvollen

L&gen " Okstjernl&ken

Lågen • Steinsund

2628

78, 182

885, 1252

887

2013

2374

2638

3006

3007

3048

3127

3128

3129

3131

3132

3133

3288

3354

3384

1447 se 569

632

632

697

633

633

1289

1655

1650

1651

569

1633

1569

1570

1567

1568

1634

1649

1703

Otta ' Ingeborg@ya 3442

Otta • jernbanebru, flomverk v.b. 3461

Lagen ved Okstjernl&ken, Formol&ken, Steinsund

3612

3670

3728

3612

4405

4759

4772

4850

4851

4853

4858

4902

4903

5303

5620

5649

4359

4532

4404
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Lågen • Otta

Sjoa " Slette

Sjoa • Slette

Sjoa nedenfor Slette

Sjoa ved Ekre

Sjoa " Slettyene

Sjoa • Slette

Sjoa • Vollen og Vang, flomskade 1938

Sjoa • Gammelpytten

Sjoa •

Sjoa "

Nymo

Trygstad

Sjoa " Bilben

Sjoa " Ellingsb%

Lagen " Skottevatn

Flomverk mot Lågen ved Selsvollene

L&gen ved Einangsyene

Otta • Bergheim

Senking og korr. av Muru

SkiAk:
Regulering m.v. i Skj&la, Skiaker

Skjjla, oppr. (ovenfor vegbru)

Aastra ved Aamot

Brua, oppr. og forb.

Anda, oppr. og forb.

Aura, oppr.

Jiinga

Skj5la, sndskred

Skjla nedenfor vegbrua

S&re Juva, korr. og forb.

Nordre Juva

Senking av Bråtåvatnet

Massetaki Otta nedenfor Marlo bru

boyer:

Senking av Losnavatn og Lågen

Raula ved Brudal

Mosåa ved Asletten

5895

460

1900

2732

2733

3040

3064

3065

3134

3256

3431

3432

3602

6101

6869

6902

7022

7195

1233

1422

1423

1555

1554

1556

1557

1957

195

3439

2641

3114

3115

3119

3440

3973

4275

4521

5627

7163

7341

1884

1884

6977

1573

1574

1894

2043

1689

5348

6763
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Nr. 2
Nr. 3

Nr. 4
Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10
Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13
Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21
Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24
Nr. 25
Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30
Nr. 31

PUBLISERTE RAPPORTER

Arsberetning1975.
Nr. 1 Naturvitenskapelige interesser i de vassdrag som behandles av kontaktut-

valget for verneplanen for vassdrag1975-1976.
Dokumentasjonen er utarbeidet av: Cand.real. E. Boman, cand.real. P.E.
Faugli, cand.real. K. Halvorsen. Særtrykk fra NOU 1976:15.
Faugli, P.E.1976. Oversikt over våre vassdrags vernestatus. (Utgått)
Gjessing, J. (red.)1977. Naturvitenskap og vannkraftutbygging. Fore-
drag og diskusjoner ved konferanse5.-7. desember1976.
Arsberetning1976 - 1977. (Utgått)
Faugli, P.E.1978. Verneplan for vassdrag. / National plan for protect-
ing river basins from power development. Særtrykk fra Norsk geogr.
Tidsskr.31. 149-162.
Faugli, P.E.& Moen, P. 1979. Saltfjell/Svartisen. Geomorfologisk
oversikt med vernevurdering.
Relling,o.1979. Gaupnefjorden i Sogn. Sedimentasjon av partikulært
 ateriale i et marint basseng. Prosjektleder: K. Nordseth.
Spikkeland, I. 1979. Hydrografi og evertebratfauna i innsjer i Tov-
dalsvassdraget1978.
Harsten, S. 1979. Fluvialgeomorfologiske prosesser i Jostedalsvass-
draget. Prosjektleder: J. Gjessing.
Bekken, J. 1979. Kynna. Fugl og pattedyr. Mai - Juni1978.
Halvorsen, G. 1980. Planktoniske og littorale krepsdyr innenfor vass-
dragene Etna og Dokka.
Moss, O. 6 Volden,T. 1980. Botaniske undersøkelser i Etnas og Dokkas
nedbgrfelt med vegetasjonskart over magasinomrAdene Dokkfly og Rotvoll/
Rd6ssjen.
Faugli. P.E.1980. Kobbelvutbyggingen - geomorfologisk oversikt.
Sandlund, T. & Halvorsen, G. 1980. Hydrografi og evertebrater i elver
og vann i Kynnavassdraget, Hedmark,1978.
Nordseth, K. 1980. Kynna-vassdraget i Hedmark. Geofaglige og hydrolo-
giske interesser.
Bergstrom, R. 1980. Sjvatnomr&det - Fugl 0g pattedyr, juni1979.
Arsberetning1978 og 1979.
Spikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfauna i vassdragene i Sjå-
vatnområdet, Telemark1979.
Spikkeland, I. 1980. Hydrografi og evertebratfauna i vassdragene på Li-
fjell, Telemark1979.
Gjessing, J. (red.)1980. Naturvitenskapelig helhetsvurdering. Fore-
drag og diskusjoner ved konferanse17.-19. mars 1980.
R&stad,0.W. 1981. Fugl og pattedyr i Vegrsvassdraget.
Faugli, P.E.1981. Tovdalsvassdraget - en fluvialgeomorfologiske ana-
lyse.
Moss,0.0. & Næss,I. 1981. Oversikt over flora og vegetasjon i Tov-
dalsvassdragets nedb@rfelt.
Faugli, P.E.1981. Gr&a - en geofaglig vurdering.
Bogen, J. 1981. Deltaet i Veitastrondsvatn i Ary-vassdraget.
Halvorsen, G. 1981. Hydrografi og evertebrater i Lyngdalsvassdraget i
1978 og 1980.
Lauritzen, S.-E.1981. Innføring i karstmorfologi og speleologi.
Regional utbredelse av karstformer i Norge.
Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981. Botaniske inventeringer i Lifjell-
området.
Eld&y, S. 1981. Fugl i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland, med supplerende
opplysninger om pattedyr.
Bekken, J. 1981. Lifjell. Fugl og pattedyr.
Schumacher, T. & LØkken, S. 1981. Vegetasjon og flora i Grimsavass-
dragets nedbrfelt.
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Nr. 32
Nr. 33
Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39
Nr. 40
Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43
Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

Nr. 48
Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53
Nr. 54
Nr. 55

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58
Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62
Nr. 63
Nr. 64

Arsberetning1980.
Sollien,A. 1982. Hemsedal. Fugl og pattedyr.
Eie, J.A., Brittain, J. & Huru, H. 1982. Naturvitenskapelige interesser
knyttet til vann og vassdrag p& Varangerhalvya.
Eidissen, B., Ransedokken, O.K.& Moss, 0.0. 1982. Botaniske inven-
teringer av vassdrag i Hemsedal.
Drangeid, S.0.B.& Pedersen, A. 1982. Botaniske inventeringer i Vegår-
vassdragets nedbjrfelt.
Eie,J.A.  1982. Hydrografi og evertebrater i elver og vann i Grimsa-
vassdraget, Oppland og Hedmark,1980.
Del I. Halvorsen, G. 1982. Ferskvannsbiologiske underskelser i Jora-
vassdraget, Oppland,1980.
Del II. Blakar,I.A.  1982. Kjemisk-fysiske forhold i Joravassdraget
(Dovrefjell) med hovedvekt på ionerelasjoner.
Nordseth, K. 1982. Isa og Trya. Vurdering av geo-faglige interesser.
Arsberetning1981.
Eie,J.A. 1982. Atnavassdraget. Hydrografi og evertebrater - En over-
sikt.
Faugli, P.E. 1982. Naturfaglige forhold - vassdragsplanlegging. Inn-
legg med bilag ved Den 7. nordiske hydrologiske konferanse1982.
Sonerud,G.A. 1982. Fugl 0g pattedyr i Atnas nedb9rfelt.
Jansen, I.J.1982. LifjellorAdet - Kvartærgeologisk og geomorfologisk
oversikt.
Faugli, P.E. 1982. Bjerkreimvassdraget - En oversikt over de geofaglige
forhold.
Dalviken, K. & Faugli, P.E. 1982. Lomsdalsvassdraget - En fluvialgeo-
morfologisk vurdering.
Bjgrnestad, G. & Jerstad, K. 1982. Fugl 0g pattedyr i Lyngdalsvass-
draget, Vest-Agder.
Sonerud,G.A. 1982. Fugl og pattedyr i Grimsas nedb9rfelt.
Bjerke, G. & Halvorsen, G. 1982. Hydrografi og evertebrateri innsjer
og elver i Hemsedal1979.
Bogen, J. 1982. MØrkrivassdraget og Feigumvassdraget - Fluvialgeomorfo-
logi.
Bogen, J. 1982. En fluvialgeomorfologisk undersøkelse av Joravassdraget
med breomr&det Sn@hetta.
Bendiksen,E. & Schumacher, T. 1982. Flora og vegetasjon i nedbr-
feltene til Imsa og Trya.
Bekken, J. 1982. Imsa/Trya. Fugl og pattedyr.
Wabakken,P. & S&rensen, P. 1982. Fugl 0g pattedyr i Joras nedbirfelt.
Sollid, J.L. (red.)1983. Geomorfologiske og kvartærgeologiske regi-
streringer med vurdering av verneverdier i 15 tiarsvernede vassdrag i
Nord- og MidtNorge.
Bergstrom, R. 1983. Kos#navassdraget. Ornitologiske underskelser
1981.
Sorensen, P. & Wabakken, P. 1983. Fugl 0g pattedyr i Finnas nedb&r-
felt. Virkninger ved planlagt kraftutbygging.
Bekken, J. 1983. Frya. Fugl 0g pattedyr.
Bekken, J. & Mobæk, A. 1983. Ornitologiske interesser i SØkkundas ut-
videde nedbrfelt.
Skattum,E. 1983. Botanisk befaring av 11 vassdrag på sør-og Øst-
landet. Rapport til Samlet plan for forvaltning av vannressursene.
Eld&y, S. & Paulsen, B.-E.1983. Fugl i Sokndalsvassdraget i Rogaland,
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