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FORORD

Underskelsene

i Lyngdalvassdraget

er primrt

forbindelse med Miljøverndepartementets
vernede vassdrag".

utfort i

prosjekt "10-års

Prosjektets sluttrapport er publisert

i NOU 1933:42.

Feltarbeidet er foretatt i perioden 1978 - 1981 og i siste
del av perioden er det foretatt visse registreringer
bindelse med Vest-Agder Elektrisitetsverks
kraftutbygging

i for-

planlegging for

i vassdraget.

Denne rapporten gir en oversikt over vassdragets geofaglige
forhold.

Den gir ikke en vurdering av den fremlagte

utbyggingsplans

konsekvenser for de geofaglige forhold.

Dette skyldes at sluttarbeidet med rapporten er utført etter
at vassdraget er blitt vedtatt varig vernet av Stortinget.
Cand.real. Terje Wold takkes for assistanse under feltarbeid
og cand.real. Sverre Husebye for faglig bistand under hele
prosjektperioden.
Vest-Agder E-verk takkes for behagelig samarbeid.

Oslo, november 1987

Per Einar Faugli
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I.

INNLEDNING

Lyngdalsvassdraget
frem til 1983.

ble i 1973 midlertidig vernet i 10 år,

(Senere er vassdraget blitt varig vernet).

Hensikten med det første vedtaket var at de naturvitenskapelige og andre interesser skulle utredes nærmere før endelig
vedtak.

Dette utredningsarbeidet

ble startet opp i 1977 med

befaringer, mens selve feltarbeidet startet i 1978.
Høsten 1979 fikk Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer

melding om at Vest-Agder elektrisitetsverk ville foreta planlegging for eventuell kraftutbygging i områdene nord for Eiken.
Det nødvendige naturvitenskapelige

utredningsarbeid

ble i den

forbindelse foretatt sommeren 1980 og 1981.
Av praktiske grunner har det dessverre ikke vært mulig å
presentere materialet før nå.

Denne rapporten gir en rent

faglig beskrivelse av nedbørfeltet.

Skulle det bli aktuelt &

arbeide videre med utbyggingsplanene,
kvensene bli omtalt i en egen rapport.

vil de faglige konse-
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II.

-

OMRADET

2.1.

Srlandet

- to ografiske trekk

De store vassdragene på Sørlandet; Arendalvassdraget,
Tovdalsvassdraget, Otra, Mandalselv, Lyngdalselv, Kvina
og Sira strekker seg langt nordover og innover i landet.
Flere av disse har sitt utspring på Hardangervidda.
Undergrunnen består av grunnfjellsbergarter.

(Fig. 1).

Fjellover-

flaten skrår fra vidda 1100 - 1200 m o.h. mot Skagerrak og
havet.

Store deler av denne fjell- og heiflaten faller sann-

synligvis tilnærmet sammen med en gammel overflate, som også
kan følges under dagens havnivå.

Den kan være konform med det

sub-kambriske peneplan, men representerer også det vi betegner
den paleiske (gamle) overflaten.

sørlandsheiene stiger nemlig

forholdsvis jevnt mot Ryfylkeheiene hvor det sub-kambriske
peneplanet danner store hei-vidder (Andersen 1954).

I hvert

fall er den gamle overflaten blitt hevet i tertiær.
Med landhevningen i tertiær startet en ny erosjonssyklus.
Hoveddalene viser en nord-sydg&ende orientering som fdlger
undergrunnens strkretning

og fjelloverflatens helning.

Dalene er ofte trange og dype langt nordover.
Overflateformene er preget av landisens arbeid med skuring på
fast berg og ved akkumulasjon av løsmaterialet i forsenkningene.

Nordvendte fjellsider er ofte slakere enn sydvendte

sider, og i skjerg&rdsbeltet er rundsva og ispolerte fjellflater hyppige.

En mengde små og store vann ligger i is-

eroderte trau og dalene har U-formet tverrprofil (Andersen 1960).
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Fig. 1.

Sørlandet, vassdragsoversikt.

Det rennende vann, elver og bekker, har senere transportert
løsmaterialet videre nedover mot dagens erosjonsbasis, havnivået.

Mange steder er fjelloverflaten blitt spylt helt

fri for løsmateriale.

Denne aktiviteten var spesielt intens

under og like etter landisens avsmelting.
utviklet noe vegetasjonsdekke
materiale,

Da var det ikke

som kunne binde opp dette

samt at avrenningen pr. flateenhet var av en helt

annen dimensjon enn dagens.
Kysten på Sørlandet er i øst karakterisert ved vide grunne
fjorder med uregelmessig

forlop av strandlinja, kalt "fjirder".

Dette er resultat av iserosjon p% en p& forh@nd lav og flat
kyst.

I vest er en rekke trange og dype fjorder, et resultat

av fluvial- og glasial erosjon på høy og bratt kyst.
Det serpregete for landsdelen er alts& de store og lange nord
sydgående dalene samt fjell- og heiflaten som faller jevnt
mot havet i syd.

-

-

2.2.

4 -

Beliggenhet

Lyngdalsvassdraget
fylke.

ligger i sin helhet innenfor Vest-Agder

De sentrale deler ligger i Lyngdal og Hegebostad

kommune, mens de indre områdene av Mska

ligger i Kvinesdal.

I nordøst strekker vassdraget seg inn i Åseral.

Helt i øst

ligger deler av feltet i Audnedal kommune.
Vassdraget har sitt utspring i fjellområdene mellom Åseral
og Kvinesdal og renner ut i havet ved Lyngdal tettsted
(Fig. 2 og 3).

Det har et nedborfelt p& 683

det stirste sidevassdraget og utgjor ca. 120
renner sammen med Lyngdalselva like fr

km.
km.

Moska er
M5ska

utlop i havet.

Bosetningen er konsentrert til hoveddalføret nord til Rossevatn, med Lyngdal, Birkeland og Eiken som de største tettstedene.

I sør er det en del heigårder.

Det bor ca. 5000

mennesker innenfor nedbørfeltet, hvorav 2100 i Lyngdal sentrum.
De nedre deler av vassdraget er lett tilgjengelig på veier.
Områdene nord og øst for Rossevatn er veiløse med unntak av
jordbruksvei innenfor Hekkfjell.
Vassdraget er sterkt påvirket av sur nedbør.

De nedre deler

er også moderat forurenset fra tettbebyggelse og jordbruk.
Hele nedbørfeltet er sterkt preget av tidligere beiting og
lyngbrenning, mens det i liten grad er influert av skogsdrift
og myrgrofting.
Strstedelen

av nedbrfeltet

ligger mellom 200 - 500 m o.h..

Helt i nord når heiområdet over 700 m o.h..

Bare selve hoved-

dalen som skjærer seg langt inn i landblokken, og visse
områder helt i sør ligger lavere enn 200 m o.h.
(Fig. 4).

(neste side: Fig. 2. Kart over Norges landformer med
Lyngdalvassdraget inntegnet.)
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Fig. 3. Lyngdalvassdraget og dets nedbørfelt.
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2.3.

8 -

Vegetasjon
(Fra Halvorsen 1981)

Vassdraget er dominert av fattige vegetasjonstyper.
Det er et særlig rikt innslag av edelløvskog nederst i
vassdraget med dorninens av lind og alm.

Dalsidene langs

vassdraget nord til Lygne har hyppig innslag av eikeskoger
iblandet bjørk, rogn og hassel.

Svartor forekommer i smale

striper langs strendene i nedre del av vassdraget.
Bjørka er et viktig treslag i alle skogstypene, unntatt i
edellvskogen.

I

de hyereliggende

dominerer den helt.

omr&der, over ca. 400 m,

De indre deler av Mska

lyngheier med innslag av bl&brbjrkeskog.

har trre

rss-

Rsslyngheiene

nord for Eiken har ofte en fuktigere utforming med innslag
av dvergbjrk.

Bl&brbjrkeskogen

har ogs% en stor utbred-

else i disse områdene.
Barskog er vanlig i de midtre deler, med furu som viktigste
treslag.

De største arealer med furuskog finnes i områdene

like nord og øst for Eiken.

Grana har her sin naturlige

vestgrense, og finnes spredt i spontane forekomster.

Den er

ellers plantet inn en rekke steder.
Nedbrfeltet

har hy

frekvens av bl&topp- og bjonnskjegg-

dorninerte, svakt hellende bakkernyrer. Blåtopp danner ellers
et godt utviklet belte i strandsonen langs elver og innsjøer.
Tregrensa varierer noe avhengig av avstanden fra kysten.
ytre områder ligger denne på ca. 350 m o.h., mens den i de
indre områdene går opp til ca. 700 rn o.h.
tregrensa i de fleste områder.

Bjørka danner

I de

-- 9

2.4.

-

Avgrensning av nedbørfeltet og av verneobjektet

Medregnet Grubbevatns felt er Lyngdalsvassdragets
beregnet til 683

nedbørfelt

km.

Grubbevatn har avløp nordover til Lyngdalsvassdraget
srover

ut i fjorden.

av en kanal.

og

Dreneringen nordover skjer ved hjelp

Om denne er en utvidelse av et gammelt løp

vites imidlertid ikke.
I objekt 60 på Verneplanen er Skurvåa medtalt.
ikke

Lyngdalvassdragets

nedbrfelt.

Dette tilhører

Skurv&as felt er 28 km

og har utløp i Lyngdalfjorden helt vest på Lyngdalvassdragets
delta.
2.5.

Tidligere geofaglige undersøkelser

Nedbørfeltet

inngår i en berggrunngeologisk

kartlegging

i målestokk 1: 300 000 foretatt av Barth (1945).
kart bygger på arbeider helt tilbake til Kjerulf

Dette
&

Dahl

(1858-1865).
Feltets sydligere deler er blitt underlagt spesielle
undersøkelser og en oversikt over disse er gitt av Falkum
et. al. (1979).

Området dekkes nå av NGU's nye kartserie

i 1: 250 000.
Kvartærgeologisk

omhandler Andersen

dalen fra Eiken og sydover.
over tidligere arbeider.
av Tjdrnholm

(1960) selve hoved-

Her blir også gitt en oversikt

Feltets nordlige del er kartlagt

(l968) og av Samuelsen

Visse trekk av de geomorfologiske

&

Kohler

(1980).

forhold omtales av

Barth (1939) og av Bugge (1939).
Fluvialgeomorfologiske
men Nordseth

forhold er tidligere ikke undersøkt,

(1977) gir en hydrologisk vurdering.
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III.

BERGGRUNNSGEOLOGI

Hele nedbørfeltet ligger i det sydvestlige grunnfjellsområdet.
Dette kan igjen inndeles i flere provinser.
felt tilhorer det sr-norske

Lyngdalvassdragets

granitt-gneis-omr&det

(Fig. 5).

Gneisene har utpreget parallellstruktur og en finner dem ofte
som yegneiser.

Med avtagende parallellstruktur kommer en

over i gneisgranitter.

I det hele er det flytende overganger.

Også massive granitter er representert.
Helt nord i feltet, øst for Øyvatn opptrer granitter som er
yngre enn basalgneisen.

Dette er intrusiver som har trengt

seg opp i og oppløst seg på vei inn i de eksisterende bergartene.

Dette medfører vage grenser de ulike bergartene

imellom.
Granittisk gneis, stedvis yegneis,
for Lygne.

dominerer forøvrig nord

Denne tilhører Agder-komplekset og er, som nevnt,

eldre enn granitten.

Rundt Lygne dominerer ulike granitter

hovedsaklig omdannet og deformert biotittgranitt.
vest opptrer agmatitt.

Helt i

Lengre sor ved Snartemo stoter en p@

granitter igjen, også denne ligger inne i den homogene granittgneismassen.

Sør for denne granitten kommer en sone med bånd-

gneis og deretter iyegneis, begge tilhrende

Agderkomplekset.

Feltets sydlige del har innslag av granitt-gneis i Egersundkomplekset (også kalt "Farsund-komplekset").

Denne delen har

vært gjenstand for kartlegging til stadighet siden Kjerulf
Dahl startet i 1858.

(Fig. 6) .

Dette er en intrus iv

beliggende mellom Lindesnes og Flekkefjord.
grovkornede granitter.

&

Denne består av

Dette er den yngste granittintrusiven,

i alder 930 millioner år (Pedersen

&

betegnes Lyngdal-hornblende-granitt.

Falkum 1975).

Bergarten

-

1l

-

0

IT

lii1J

+
+ +
o o
+ + + +
0
+ + + +
0
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
9

tilhører Egersundkomplekset:

o

biotittgranitt
noritt

charnockitt

oo
0

o

+

tilhorer Agderkomplekset:

+

+ +

0

+

yegneis
aranittisk gneis
grovkornet)

0

oo
0 0 0 0

0

0

(mer

N

Ee=3båndgneis
zl
granittiske gneiser

0

10

5
km

--

-

Fig. 5.

%e,·
-o oo

---=---

----

..-

-

-_-

ooo

oo

.·.·

Oooooo

ooo

•
Ooo

o

ooo

Oooo

-

:

00

%

e%
00

geologisk kart over

Ooo

Oooooooooo

·.::::',:·
° ,6

.". +++t+
++
k'

+++
+++

-X X+++
++

Berggrunns-

Lyngdalvassdragets

·:::
es%"%

%"%e,e

0

0

e°,

nedbørfelt

(forenklet

etter Falkum 1982).

- 12

+ + +. +
+
+ + + + +
+ + + +
+ +
+ +
+.++
+

A

+• +

++++++

+
+
+
+

-

+-+

+ + + j
+ + + +
+ + +
+

A

+ + +

....

I-

+ +
+ + +
+ + +
+ +

T ANE-

VÅG

E±Joe

]so

IT}]

5=
I/\/\I

GRANITE
TRANE VÅG
GRANITE

EE>

GRANITE

ffiI] GRANITES
EARLY

Fig. 6.

CHARNOCKIT E
GRANITE

00

5

0

LINDESNES

EE"
[le

GNEISS
GNEISS

ANORTHOSITE

[TI

NORITE
HY PERI TE

EZaws

PYRIBOLITE

GNEISS

D
Em
EJ'

CHARNOCKITE
GNEISS
NORITIC
GNEISS
INCLUSIONS
MAFIC INCLUSIONS, AGMATITE

Dagens geologiske kart over det interessante
berggrunnkomplekset i Lyngdal-omrdet.
(Fra fig. lb
i Falkuro & al. 1979).

- 13

-

Selv om undergrunnen består av nær homogene og beslektede
bergarter, har den vært utsatt for en intens deformasjon.
Det kan spores flere faser.

Den eldste har antagelig

sammenheng med den svenske fenniske og karelske orogen.
(Strand 1972).
Falkum

(l982) omtaler i alt fern deformasjonsfaser.

Sent

i den tredje fasen korn den store Lygnegranitt inn som en
smeltemasse i området ved Birkeland.

Denne ble også

deformert og rnetamorfosert under den fjerde fasen.
Foldningene blir mindre med varierende strkretning

fra

nord-syd til nordost-sydvest.
Den fenniske fasen har svake foldninger etter øst-vest
akse.

Etter at deformasjonen var avsluttet trengte

granitter inn som smeltemasser.
Srlandet

(Falkum 1982).

hornblende-granitten

De fins over hele

N& kom den for omtalte Lyngdal-

på plass.

Snarternogranitten har

antagelig samme opprinnelse.
Senere er det oppstått sprekkedannelser, delt i nord-syd og
dels i st-vest
sydvest.

retning.

En tredje hovedretning er nordost-

- 14 -

IV.

GEOMORFOLOGI

4.l.

Storformer

Innenfor nedbørfeltet er det to landformer som dominerer
hei og dal.
Heiene danner et småkupert landskap som fra Sirdal - Setesdalsheiene heller svakt mot kysten i sør.

Denne flaten har vært

tolket som sammenfallende med en gammel overflate, muligens
et peneplan.

Dette kan være det gamle sub-kambriske peneplan

som relativt nylig er blitt blottlagt ved forvitring og
erosjon

(Andersen 1960).

største delen av feltet ligger innenfor kotene 200 og 500
(Fig. 4).

Bare selve dalbunnen faller under kote 200.

Syd

for Lygne når noen få partier i vest over 500 m o.h. med
Loneheii-området og Fl&na.

I øst når Guttugheii 552 m o.h.

Langsmed Lygne er det bare de vestlige deler som når over 500 m
o.h.
Nord for Lygne finner en feltets høyest liggende deler med
Oddevassheii 966 m o.h.
Karakteristisk

for det nordre området er glatte fjell- og dal-

sider nærmest fri for vegetasjon og løsmasser

(Fig. 7).

Stedsnavnet "hom" (gryte) er vanlig forekommende.

Navnet

beskriver steder der en oftest har et tjern eller ei myr i
botn og blanke fjellsider rundt på tre kanter.

Ned mot tjernet

har en et belte med skredjord der seterbebyggelsen ofte er
lokalisert

(f.eks. Bryggeshommen).

Dette gjr

at lsmassenes

mektighet kan være betydelig i tjernene.
De avrundete formene viser at isbreer har vært virksomme ved
utformingen av landskapet.
botnbreer.

"Horrunene"kan være dannet av

Spredte moreneblokker på de bare partiene viser at

området har vært isdekt.

15
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Heiene er altså tydelig iserodert og her er et utall av små
og store vann.
flyttblokker

Enkelte steder støter en på imponerende store

(Fig.

8 ).

Strukturen i undergrunnen viser i

detalj hvor opprutet overflaten kan bli.

De nedtærende krefter

har her hatt et lett spill og et uttall av smådaler i alle
dimensjoner med loddrette sider som opptrer nesten overalt.
Lyngdalen er innskåret meget markert i heiflaten

(Fig.

9 ).

Den har en klar sør-nord-gående retning fra Rom til Eiken.
Mot utlpet

i fjorden dreier retningen mot vest, forvrig

samme retning som Lyngdalfjorden

flger.

Nord for Eiken dreier

dalen også mot vest og deretter mot vestnordvest.

Helt nord

i nedbørfeltet blir dalsystemet oppstykket på heiflaten med
Hornstldalen,

Vedvassdalen og Vestvassdalen med flere.

Dalens retninger er strukturbetinget, men dens endelige form
er betinget av glasiale og fluviale prosesser.
Ved Eiken møtes flere mindre daler.

Konvergerende

isstrommer,

som var her en gang, har forårsaket dyperosjon i hoveddalen.
Dette sees bl.a. av innsjøen Lygne som er 95 m dyp.
Dette er en morenedemt fjordsjø.

(Fig. 1 O)

Lyngdalen er tydelig is-

erodert med sine bratte sider og sine typiske trauformige
bassenger i trappetrinn med mellomliggende
stryk.

(Fig.

11).

innsnevringer og

Men hoveddalens form er tydelig sprekke-

betinget.
Løsmaterialet

i dalen består av grovt (sandig/grusig) glasi-

fluvialt materiale.
høyt.

Innholdet av stein og

blokker er stedvis

Ved Eiken er det en del morene, mens dalene videre

nordover har sparsomt med lsmateriale.
Ved Rom utvider dalen seg brått og dalbunnen består av
betydelige mengder løsmateriale avsatt i datidens hav.
postglasiale nedskjæringen
minimal og terrasseringen

Den

i disse avsetningene har vært
i løsmassene er derfor beskjeden.

- 17

Fig.

9.

-

Lyngdalen sett fra trig. pkt. øst for Kvås.
26.4.1976

•••

-- .{?--·

.
Fig. 11.

:...

Lyngdalen sett sørover, fra samme pkt. som fig. 9.
26.4.1976.
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LYGNE
DYBDEKART FOR
NORDRE DELEN
DYP I METER
UNDER OVERFLATEN

STOR·

AN

i

0

Ol>\)o

TVEITEN

VATNE

s 15
1o.

EIKEN
HOBBESLAND

2

0

Fig. 10.

500

M

Dybdekart for den nordre delen av Lygne,
(fra Tvede 1981).
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Kystforholdene i Vest-Agder er omtalt av Barth (1939).
Her vises at fjordene selv om de er glasialt utformet er de
betinget av svakhetslinjene i undergrunnen.
dette frt

til et spesielt fjordmnster.

Alt i alt har

Glasialerosjonen

har medført et dyp på 255 m med utenforliggende terskel.
Det er antatt at kjemisk forvitring i tertiær hadde stor
betydning for landskapsutviklingen i Vest-Agder (Barth 1939).
Forvitringsproduktene er så av rennende vann blitt transportert
videre.
Isen har så frisket opp sprekkemønsteret i undergrunnen.
Det er i dag lite løsmasser, men vi finner en del myr.
Landisen transporterte også store deler av det tilgjengelige
lsmaterialet

ut av feltet.

I dag er det mange steder nakent

fjell.
4.2.

Kvartærgeolo i

I hovedtrekk er antatt at bevegelsen under de ulike nedisninger
i kvartær var mot syd, dog med en varierende liten komponent
mot vest (Vorren 1977).
Landisen dekket hele Lyngdalvassdragets nedbørfelt.

Under den

siste avsmeltingsperioden ble det dannet flere avsetningstrinn
utenfor kysten.

Lista-trinnet er antatt & vre

dannet for

13 000 - l4 000 &r siden, mens Spangereid-Jren-trinnet
1 000 år yngre (Andersen 1979).

er

Denne avsetningen finnes like

syd for feltet, hvor den krysser fjellpartiet nordvest for
tettstedet Lyngdal og krysser Lyngdalsfjorden midt mellom
Lyngdal og Farsund.
Isen trakk seg så relativt raskt tilbake.
tilhører Raet.

Neste avsetninger

Denne ble dannet grunnet en betydelig klima-

forverring for 10 000 år siden.

Nede i Hoveddalen krysser

den over ved Birkeland og demmer opp Lygne.
kartlagt av Andersen (1960) (Fig.
l2),

Avsetningen er

- 20 -

Ill
-j

Morene

[::J

Marin avsetning

[·:]

Glasitluvial

Raet

avsetning

J

N

0

5

10

km

p

"',

Fig. 1'2. Forenklet kvartærgeologisk over nedbørfeltet
(i hovedsak etter Andersen 1980, Tjornholm
1968 og Samuelsen & KØhler 1980).
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Syd for Raet er dalen oppfylt stedvis av betydelig mengder
løsmateriale.

Dette er av ulik type som marint, glasi-

fluvialt, fluvialt og også morene.
Marin grense er antatt til 14 m o.h. ved Aa kirke
(Andersen 1960).
materiale.

Dette tilsier at det er lite med finkornet

Sand, grus og stein dominerer.

Raet kan spores oppe på heia både østover mot Augnedal og
vestover mot Kvenesdal.

(Fig. 12 ). Sydover heia stoter en

stedvis på morenemateriale.
Dette er av Andersen

(1960) kartlagt som støtsidemorener.

Disse finnes oftest i de nordvendte dalsidene, isens støtsider.

Andersen

(1960) sier videre

(s. 64):

"Støtsidemorenen er som regel tykkest i den bratteste,
nedre del av fjellsiden og mangler ofte i den øvre,
slakere del. Den består vanligvis av blokkrikt, noe
leirholdig morenegrus."
Slike sees spesielt i den nordvendte dalside ved innlop i Lygne
og i de nordvendte sidene til tverrdalene videre sydover.
Nordover dalen mot Rishei ved Storånis innløp i Lygne finnes
også betydelige morenemasser.
Ra-tid da de hye

Disse ble antagelig avsatt på

fjellpartiene muligens stakk opp til eller

over breoverflaten

som unatakker

(Andersen 1960).

Umiddelbart etter Ra-fremstøtet var de nordenforliggende
dekket av landisen.

I den p&flgende

varmeperioden

heiene

smeltet

isen kraftig vertikalt, men morenen ved Eiken tyder på at
den trakk seg tilbake frontalt også.

Lignende avsetninger i

de andre store dalene tyder på det samme (Tjrnholm

1968).

Senere ble smeltingen så stor at iskappen brakk opp.
i dalene ble det da liggende igjen isrester.

Nede

- 22

En ny klimaforverring fulgte.

-

Dette medførte bl.a. en

reaktivisering av de gamle isrestene.

Sngrensa

sank da

så lavt at den ble liggende lavere enn breoverflaten til
isrestene som lå igjen på

høydeområdene.

Sporene etter den

reaktiviseringen kan sees helt nordvest i feltet yvatn.
Tjornholm (1968) kartla flere morenerygger i yvatn-Knaben
området.

Han kaller da også dette fremstøtet for Knaben-

stadiet.

Etter denne kortvarige klimaforverringen har av-

smeltingen antagelig gått meget raskt.
Det finnes ellers endel spredte felt med tykt dekke mellom
Homstldalen

og Hekkfjell.

Ofte er massene blandet med skred-

jord, og blokkinnholdet er stort.
Dalsider og lavere partier er mange steder dekt med tynt
morenedekke.

Fjellpartiene ovenfor virker som oppsamlings-

flater for regnvatn, og særlig nordvendte moreneskråninger
er fuktige og viser tendens til myrdanning også i bratt lende.
I hoveddalen er det store avsetninger syd for Raet spesielt
mot Lyngdal sentrum.
Fluviale sedimenter av noe betydning sees langs Storåni,
serlig naer utlpet

i Lygne.

Landdalselva ved utl@pet i Lygne

har bygd seg opp et delta med flate avsetninger.
er det moreneavsetninger.

Like innenfor

I selve hoveddalen foregår en

betydelig transport og resedimentering av de kvartære løsmassene,
Myrer finnes i stor grad i de høyereliggende områder.

Grus

og grove sandavsetninger er registrert under flere av myrene.
Men der det er sparsomt med løsmasser finner en grunne myrer
også direkte på fjell.

- 23

-

Det er relativt sparsomt med breelvavsetninger utenom
hoveddalen.

Eskere sees i Finnsteddalen, i Vestvassdalen og

nord for yvatn.

I dalsida ned mot Eiken er det registrert

ryggformete avsetninger som sannsynligvis er slukeskere.
Mellom Hagevatn og Fiskelandsvatn er det registrert eskere,
som er delvis overgrodd av myr.

Alle de observerte eskerne

indikerer en sørlig dreneringsretning for breelvene
(Samuelsen 1980).
I feltets nordlige del er det spesielt lite med løsmasser nord
for Hornstøldalen. Vestvassdalen skiller seg imidlertid ut.
Nord for Homstldalen

er det tykt morenedekke ved Akroken,

Vestvatnet og Haukhorn. Avsetningen ved Haukhorn er en hauget
ablasjonsmorene.

Tynt morenedekke forekommer i noen daler og

lågereliggende partier, særlig i Vestvassdalen.
tykkelsen er ofte strst
Feltet sr

Løsmasse-

i nordhellinger (stotsidemorener).

for Homstldalen

er rikere p& lsavsetninger.

Tykt dekke finnes langs hoveddalføret (langs Storåni).
Haddelandstjnni

Ved

er massene siltholdige (på vestsida)

(Samuelsen 1980).
I området Handeland - Eiken (Øst for Rv. 8) finnes mektige
avsetninger.

Massene er lengst nord en blanding av skredjord

og morenemateriale, og blokkinnholdet er stort.

Nærmere Eiken

har en mer vannbehandlet morenemateriale med lite finstoffinnhold.

-

V.
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FLUVIALGEOMORFOLOGI

5.1.

Dreneringssystemet

Enkelt kan vassdraget tredeles:
l.

Heiomrdet

nord for Lygne.

2.

Lygne.

3.

Hovedelva fra utløp Lygne til Lyngdalsfjorden
(nedstrøms Lygne).

Heiomradet _nord_for_Lygne
Dreneringssystemet er styrt av undergrunnens struktur.
Dalmønsteret følger en rekke retninger.

Drenering mot

sørvest og nordøst er dominant for sidedalene, hvor vannet
samles opp i Landalen i øst og Lygnas lp

i vest.

Landalen

er ner rettlinjet nordover, mens Lygnas lop fra yvatn

flger

et sammensatt dalsystem mot Lygne.
Heiområdet er sterkt preget av myrer, tjern og vann.
loper med korte og lange lp

ofte over bart fjell eller med

skivet bunnmateriale fra vann til vann.
yvatn

Lygna

De største er

(574 m o.h.), Storevatn (574 m o.h.) og Lygnevatn

(520 m o.h.).

Lygnefossen dannes ved at elva faller 60 m

straks etter utlop Lygnevatn.
Heiområdet har lite løsmasser slik at dette og den varierte
topografien frer

til rask avrenning under nedbr

og sn-

smelting.
I Vestvassdalen er løpet preget av løsmassene og her er en
viss bunntransport.

I løpets sider er det flere steder

erosjonssår.
Mot Lygne er det finkornede masser og elva eroderer i sidekantene noen steder.

Lengdeprofilet flater ut (Fig. 13).
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Lyngdalelvas

Landalselva

fdlger

en markert

(518

m o.h.).

Lygne

hvor

delen

av dreneringsarealet

Hekkfjell
ned
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er

(Fig.

5,3

(Lygna

dal

til

dette

(fall
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1 4).

oppstroms

337 m fra
km langt

Liansvatn

vatnet

og til

64 °/oo).

nord
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km.

overfordypet
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/oo.

m
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Store kvartære løsmasser med grovt materiale preget løpet de
første km nedstrms

Lygne.

Lateral erosjon sees enkelte

steder.
Dalen blir nå trangere og løpet er sterkt styrt av de bratte
dalsidene.

I dalbunnen er det flere bassenger oppfylt av

glasifluviale løsmasser.

Over disse flate partier har elva

stort sett et buktet forlp.
banker og lateral erosjon.

Lpet

er preget av bunntransport,

Disse områdene er flomutsatt.

Prøver av flomsedimentene viser at sand-fraksjonen (0,2 - 2mm)
er total dominant med 60 - 80%.
0,25 - 0,9 mm.

Midlere kornstørrelse var

Stedvis er l5pet forbygd.

Stryk, foss og canyons preget lpet

flere steder som bl,a.

ved Snartemo, Gysland, Birkeland, FvåS og Kvelland.
Bankematerialet ved Rom viser at det er en viss materialtransport langs bunnen.
Grusfraksjonen dominerte her (ca. 50%) med midlere kornstirrelse p& 12 mm.
Nedenfor Rom skifter elva helt karakter.
og det er betydelig lateral erosjon.
forbygd.

Løpet meandrerer

Stedvis er lpssvingene

Mot fjorden er det banker i løpet mot deltafronten.

For hele området dominerer sandig materiale.

En prøve av

materialet i et erosjonsår like nedenfor samløpet med Mska,
viste at 3% var finere enn fin sand ( <<0,2 mm) og 15% grovere
enn sand (>
(Fig. 16).

2 mm).

Midlere kornstørrelse var 0,6 mm.

Vestre del dreneres av Mska

(Fig. 3), som flger

et markant

dalføre mot nordvest til Hellevatn (211 m o.h.).

Landskapet

er videre nordover heipreget med en rekke tjern og vann 215 220 m o.h..
MØska løper sammen med hovedelva like ovenfor bankedannelsene
på deltaflaten.

Like vest for Prestneset er det nær gjennom-

brudd mellom de to løpene og begge elvene eroderer her.

-
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Lygna nær utløpet i fjorden sett oppstroms.
Legg merke til den støpte kanten som er laget for
å hindre undergravning og husene på den utsatte
flaten. Juni 1980.

Hydrologi

Det er foretatt hydrologiske observasjoner i vassdraget siden
1922 ved vannmerke 556-Tingvatn. Dette dekker imidlertid bare
2
265 km, eller 39%. Videre foretas det registreringer i Mska.
Årsavløpet ved vm. 556 viser en middelverdi for perioden
1922 - 1976 på 15,9 m3/s eller 60,0 l/s/km2. Dette tilsier
en effektiv nedbør p& 1892 mm. For perioden 1977 - 1980 er de
aktuelle data gitt i tab. l.
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Tab. 1

-

Middelavrenning i relasjon til nedbør.

Middelavrenning
m3/s v Tingvatn

Ar/periode

bor i mm ved
Konsmo-Eikeland

do. ved
utlopet

1922-76

15,9

1977

15,0

33,0

197S

14,7

28,l

1979

17,2

35,9

1980

14, 3

26,5

Ned

1723

(1931-60/

1267
1374

(kalenderåret)

Mai er måneden for maksimum avløp om våren og november om
høsten.

Juli har minst avrenning om sommeren.

Det sekundære

maksimum om høsten har relativt lang varighet.

Variasjonen

gjenspeiler et regime karakteristisk for overgangen kontinental/maritimt vassdrag på Sørlandet (Nordseth 1977).
(Fig. 1 7) .
Trrvrskurven

for vannmerke Tingvatn viser at vassdraget har

de karakteristika en finner for avrenning fra høyereliggende
deler av sørlandet som klimatiske årsaker har lave minstevann(Fig. 18).

føringer (Nordseth 1977).
Midlere v&rflom er 295

1/s-km

og hostflom 399

1/s-kn.

Dette forhold indikerer et mer kystpreget vassdrag.
vårflom inntreffer 30.
Strste

Median

april.

registrerte dgnvannfring

3

er 233 m /s,

mens stirste v&rflom er 163 m?/s, tab. 2.
Tab. 2.

største og laveste dignvannfring

for referanseperioden.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

maks.

160

85,7

115

127

163

74,8

102

125

151

233

202

17,6

min.

0,11

0

0

0,01

2,34

0,84

0,11

0,09

0,02

1,04

0,52

0,2
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TØrrværskurver for enkelte vannmerker på Sørlandet
bl.a. Tingvatn (her merket nr. 6 , fra
Otnes & Ræstad 1978).

For observasjonsperioden

1978-180

skiller 1979 seg ut ved

at den totale avrenning ligger over den årlige middelavrenning
(108 %). 1978 og 1980 derimot ligger under (henholdsvis 92% og
9 0 %) •

Avløpsforholdene

til Tingvatn vil for en stor del betinges

av det naturlige selvreguleringsmagasin

i Tingvatn

som utgjør 89% av den effektive sjøprosenten.
kommer et relativt stort myrareal.

(8,0 km2)

I tillegg

Ellers preges feltet

ovenfor Tingvatn av sparsom løsmassedekning som burde tilsi
en rask drenering til myr- og sjø-reservoarene.
Vassdragets avrenning er sterkt avhengig av nedbørforholdene
og det er et typisk flomvassdrag.

Dette til tross for at

-
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et betydelig areal er dekket av tjern og sjøer.

Lygne

virker flomforsinkende og utjevner flomtoppene videre
nedover i hovedelva.

Men tjernene på heiområdene er ofte

grunne, og pga. sparsomt med løsmasser og vegetasjon
kan bekker og elver her stige raskt.
Nedre del av nedbørfeltet har visse spesielle karakteristika
i forhold til feltets nordre del.
for perioden

Månedsmiddelverdier

1977-80 er beregnet for hovedelva ved utløpet,

Tab. 2A.
Sammenlignes verdiene for vm. 556 Tingvatn

(areal 39 % av

nedbørfeltet) og de beregnede for hovedelvas utløp, ser
en at avrenningen er betydelig større

om vinteren enn

om sommeren relativt sett for feltet nedstrøms Lygne.
Dette har sin årsak i at vinternedbøren

faller oftere som

regn i de sydlige deler og at nedbøren avtar nordover.
Spesielt kan nevnes at for januar 1979 var forholdet mellom
månedsmiddelverdi

5,7, mens det for august 1977 var 1.2.

Forholdet mellom feltarealene er 2,5.
Tab. 2A.

:.

JAN
,

:>·-

rs

'5
8

FEE
,

3

:»30

t•

..

,:_,.

c-

.'

·

Beregnede middelmånedsverdier for hovedelva
ved utløpet (data fra NVE-Hydrologisk avdeling).
n?rs
AF

AFR

39 ,':
33, 1
40 6
9,9

A1, 07
46, 18
J\'j, i 4
51,90

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

4,44

16,6/
15,31
J 1, 01
27.62

1, 82
:56,11
8,19
l,61

3,49
21,Yl
'.J1,20
7,34

23,30

44,52

83,69

1388

21, 14

16.19

29,90

58,13
79,45

28,56

6446

431

0,8\
,01

7,80

OKT

-

NOV

LIES

ARET

59,05

33,02

699

28,12

46,01 '35,87
40,60 26.51

HYDR
• .&.R

37,32
29,90
26,08

-
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5.3.

Transport av suspendert materiale

Suspensjonstransporten

utgjres

av de sedimentpartikler

som er svevende i vannet p.g.a. turbulente strømmer.
I elveløp med sterke turbulente strømninger er den vertikale
fordeling av partiklene relativt jevn.

Partikkelkonsentra-

sjonen er sjelden konstant over tid selv om vannføringen er
jevn.

Konsentrasjonen

er her avhengig av turbulensintensiteten

og sedimentenes sortering

(Hjulstrøm 1935).

Selv i lØp med

rolige strømforhold vil konsentrasjonen pulsere som en funksjon
av turbulensen

(Sundborg 1956).

Det er foretatt prøver av det suspenderte materialet ved to
stasjoner i hovedelva:
prover ved

Kvelland og Bryggesåk

brua ved Landalselvas utlp.

og spredte

Ved alle disse har

det vært turbulente strømningsforhold, derfor er benyttet
manuelle håndprøver med 1 l's volum.

Det er foretatt prøver

for perioden 1978 - 1980, tab. 3.
Tab. 3 Oversikt over

røver av sus entert materiale
Antall
prover

Inter
vall
i mg/1

Ar

78 79 80

Lyngdalselva V/Kvelland

45 28

2

,1-7,8

Storåni v/Bryggesåk

14 13

3

,2-8,3

Verdiene for konsentrasjonen

X

X=l,2-+ 1,0
X=1,4-+ 1,5

ligger nær alle under usikkerhets-

grensen som det er rimelig å sette til 2 mg/l.
rimelig å anta at suspensjonstransporten

Det synes her

kan settes lik 2 mg/1

for beregning av årlig transport.
Vanligvis uttrykkes relasjonen mellom suspensjonstransporten
(G

s

)

i kg/s og vannfringen
G

s

=

k

'

10?

(C

s

)

i m?/s som
k,j konstanter

(Linsley et.al 1949) eller uttrykt ved konsentrasjonen
mg/1

c,)

i
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For Lyngdalsvassdraget
C

s

=

er valgt som ovenfor og kan settes

2 mg/l, og da blir j lik l.

Det må bemerkes at en

mangler data for spesielt store vannføringer.
Det ser ikke ut til at det er forskjell av betydning for
de tre valgte stasjonene.

Med de topografiske forhold en

har innen nedbørfeltet er dette heller ikke uventet.

Ett

unntak kan være vassdraget syd for Rom, men selv her er
det fineste løsmaterialet tidligere blitt utvasket.

Dette

er også tilfelle videre oppstrøms i dalen.
Ut i fra en gitt C

s

lik 2 mg/1 er det mulig å gi et anslag

for den årlige transport av suspendert materiale, tab. 4.
Prøver fra flere sideelver er av samme størrelse.
Tab. 4

Bere net årlig suspensjonstransport
2.

1.

Ar/sted

Utlpet

Inn Lygne
tonn

1978

1772

1979

2264

1085

927

1980

1671

902

(Beregningene er fremkommet ved å sette suspensjonstransporten
lik 2 mg/1 og avlopsdata som gitt i tab. 1).

Transporten er meget liten.

Ca. 1000 tonn føres inn i Lygne

hvert &r, mens feltet nedstrms
transport på 2000 tonn.

innsjen

medfrer

en

Av.tab. l sees at variasjonen er så

liten i årlig avrenning for det aktuelle år, at de angitte tall
også kan nyttes for et middelår.
under 4 tonn/km/3r

Dette gir en sedimenteksport på

for ovre del av feltet og 5 tonn/km/3r

feltet nedstrims Lygne.

for
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For elver som drenerer sørligste del av Norge er det utført
svært få undersøkelser av denne type.
I Tovdalsvassdraget
beregnet at 4000

(Fig. 1) ble det for et middelår

tonn ble ført ut av det 1 882

feltet, eller 2 tonn/km/r.
skelsen

(Faugli 1981),

km2 store
I denne under-

ble det ikke tatt hensyn til innsjene

I Dirdalvassdraget

i hoveddalen.

(vest for Sørlandet) ble beregnet en

transport p& 5 " 2,5

tonn/km

sjonen var mellom 0,5

for 1968-69,
mg/l

- 8,0

hvor konsentra-

(Pallesen 1970).

Det ser dermed ut til at vassdragene på Sørlandet over en
viss størrelse har en sedimentproduksjon
2

for et middelår på

2 - 5 tonn/km.

Vassdragene ville falle inn under klassen "elver med nedbørfelt
med morene og glasifluviale avsetninger" i et oversiktsarbeid
av Bogen & Nordseth

(1986).
2

transport på 2 - 10 tonn/km.

Her angis at flere vassdrag har en
I det nevnte arbeid inngår ikke

sørlandsvassdrag.
Prøver tatt i Kosåna, en sideelv i Mandalsvassdraget

(Fig. 1),

er i samme størrelsesorden som for Lyngdal- og Tovdalsvassdraget.

(Faugli 1984).
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VI.

VURDERING

I verneplansarbeidet

for vassdrag

grad blitt fokusert
drag

på egenskap

er det i stadig sterkere

som type- og referansevass-

(NOU 1983:42).

I Lyngdalvassdraget

er det ikke kartlagt

eller omtalt

sjeldne

forhold.
Vassdragssystemet

er derimot

nært fritt for tekniske

Dette gjør at det er et velegnet
logisk referansevassdrag.
fluviale

prosesser

Nedbørfeltet
fjellvidde

objekt

inneholder

morener,

de mest aktuelle

Raet, naturlig
kvartære

demt innsj,

dalfyllinger,

Disse forhold

forsterkes

fra

Kort kan nevnes

sm&felt med lsmasser
sprekkedaler,

svakt skrånende

er et velegnet

miljø.

formelementer

til kyst for denne del av Norge.

Lyngdalvassdraget
Norge.

studier av de

ikke-teknisk

mye bart fjell, kommer, konsentrerte
i heiene,

som fluvialgeomorfo-

Her kan utføres

i et tilnærmet

inngrep.

typefelt

sttside-

heiflate

m.m.

for denne delen av

ved at de nærliggende

elvene

er regulerte.
Som nevnt i forordet
eller vurdering

av Vest-Agder

Likevel m% anfres
vanskelig

er det ikke gitt noen spesifikk
E-verks

analyse

utbygginqsplaner.

at type- og referansekvalitetene

gjr

det

å forene disse forhold,

Nevnes må også at nedre del av feltet er klassisk

innen

berggrunnskartlegging

av dettes

dannelse.

av grunnfjellet

og tolkning

-

VII
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SAMMENDRAG

Hele nedbørfeltet ligger i et prekambrisk granitt-gneisområde.

Feltets sørlige del inngår i Farsundit-komplekset

som består av grovkornede granitter.
sprekkeretninger er nord-st,

Dominerende hoved-

st-vest

og nord-st-sorvest.

Det er to landformtyper som dominerer:

hei og dal.

er småkupert og heller svakt mot kysten i sør.

Heiene

De er tydelig

iserodert, og her er et utall av små og store vatn.

Bart fjell

dominerer, og bare i forsenkningene er det løsmasser av betydning.

Enkelte steder støter en på meget store flyttblokker.

Hoveddalen Lyngdal er markert innskåret i heiflaten.
en iserodert dal som er tydelig strukturbetinget.
Eiken flises dalsystemet opp på heiflaten.

Dette er

Nord for

sør for Rom

utvider dalen seg brått, og dalbunnen er her oppfylt av betydelige mengder løsmateriale avsatt i datidens hav.

Ned-

skjæringen i disse avsetningene etter istiden har vært minimal,
og terrasseringen i løsmassene er derfor liten.
Raet, som er den dominerende løsavsetningen fra avsmeltingsperioden ved slutten av siste istid, krysser dalføret ved
Birkeland og demmer opp Lygne.

sør for denne er hoveddalen

stedvis oppfylt av betydelige mengder løsmateriale av glasifluvial og fluvial karakter.

Nar utlopet i sjen

er det marine

avsetninger.
Utenom hoveddalen er det meget sparsomt med løsavsetninger, men
i de øst-vest-gående tverrdalene er det støtsidemorener i de
nordvendte dalsidene.
P% heiene har en sjer

og elvelp

svakhetssoner i undergrunnen.
utviklet et lite delta.

som mer eller mindre flger

Ved innlopet til Lygne er det

Sor for innsjen

vikling i løsmasseområdene.

har elva aktiv lopsut-

Gjennom dalens trange partier går

den derimot i stryk og foss over fast fjell.
foregår hovedsakelig langs bunnen.

Massetransporten

Slamtransporten er minimal

og er beregnet for et årmed middelavrenning til å være under
3000 tonn.

sør for Rom har elva utviklet flotte meandre

-

i lsmateriale.

Nede

p

38 -

deltaet innfanges Mska

fra nordvest.

Deltaet er i dag under utvikling, og på flere steder er
meandersvinene

blitt forbygd.

Vannsystemet er lite påvirket av tekniske inngrep og har verdi
som referansevassdrag.

Nedbørfeltet viser landformer og

prosesser som er typiske for denne del av Sørlandet.
har stor verdi som type.

Vassdraget

Verdien forsterkes ved at de nær-

liggende elvene alle er regulert.
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