
R A P P O R T 

f r a  

Kontaktutvalget  k ra f tu tbygg ing -na tu rve rn  

om vassdrag som bør vernes mot k ra f tu tbygg ing  

NORGES 
V VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT 

BIBLIOTEKET 



2 

- . ·. : ,· 
·- .. 

•: r:.\ . . . ·-.,.·· ·. 
.  

--.-.... ..·; ;. 

Til 
Det kongelige departement for industri og håndverk 
Det kongelige kommunal- og arbeidsdepartement 

Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 

Kontaktutvalget kraftutbygging-naturvern, som har hatt i oppdrag å 

utarbeide en liste over vassdrag som bør wmtas fra kraftutbygging, 

har avgitt sin rapport 3(),desember 1970, 

Som bilag til rapporten følger: 

1) Kart over nedbørfeltene til de vassdrag som foreslås unntatt fra 
kraftutbygging. 

2) Kart over vassdrag med nedbørfelt større enn 100 km2, som er uberørte 

eller ubetydelig berørte av kraftutbygging. 

Som trykte vedlegg følger: 

1. "Foreløpig innstilling om naturvitenskapelige interesser ved vass- 

dragsreguleringer, Universitetet i Oslo. (Utarbeidet av cand.real. 

Jan Abrahamsen.) 

2. "Tilgang på og etterspørsel etter elektrisk kraft". No ta t fra finansråd 

Eivind Erichsen. 

Som utrykte vedlegg følger innkomne uttalelser fra: 

1) Fylkesmennene 

2) Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske 

3) Den Norske 'i'uristforening og andre turistforeninger m.v. 

4) Uttalelser fra lokal foreninger formidlet gjermom Norges Jeger- og 
Fisker forbund 

5) Lokalforeninger av Norges Naturvernforbund 

6) Professor Axel Sømme 

(Av praktiske hensyn er tidligere trykket materiale, fotografier og kart- 

bilag ikke tatt med i det utrykte vedlegget.) 

Oslo, 30,desember 1970 

'vassdragsdirektør Hans P. Sperstad 

Dosent, dr. Kare Elgmork 
Kontaktutvalget for vassdragsreg. 

Universitetet i Oslo 

Finansrad Eivind Er-Lchse n 
Statens Friluftsråd 

Underdirektør Gunnar Germeten 
Kommunaldepartementet 

Professor, dr, Olav Gjærevoll 
Statens Naturvernråd 

Landskapsarkitekt Knut O. Hillestad 
!-NE 

Fagsjef Ernst H.G. Wessel 
NVE 
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INNLEDNING 

1. Utvalgets opprettelse og sammensetning 

I St.meld. nr.55 (1963-t:::9), Langtidsprogrammet 1970-73, s.175, er det 
uttalt at det vil bli utarbeidet en samlet plan for hvilke vassdrag som 
bør bevares uberørt av kraftutbygging. 

På denne bakgrunn ble det på møte i Kommunal- og arbeidsdepartementet 
9.juli 19t:::9 om naturvern- og friluftsinteressene i forhold til vassdrags- 
utbygging nedsatt et kontaktutvalg for videre arbeid med saken. 

Utvalget har fått følgende sammensetning: 

1. Direktør Hans P. Sperstad, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 
(NVE), formann, med varamann fagsjef Åge Hjelm-Hansen, NVE. 

2. Dosent, dr. Kåre Elgmork, Universitetet i Oslo, formann i Kontaktut- 
valget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo. 

3. Finansråd Eivind Erichsen, Finansdepartementet, formann i Statens 
Friluftsråd. 

4. Underdirektør Gunnar Germeten, Kommunaldepartementet, med varamann 
konsulent Kjell Hauge, Kommunaldepartementet. 

5. Professor, dr. Olav Gjærevoll, Universitetet i Trondheim, formann i 
Statens Naturvernråd. 

6. Landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad, NVE. 

7. Fagsjef Ernst Wessel, NVE. 

Som sekretær har fungert landskapsarkitekt Knut Ove :illestad, som :'ra 
november 1970 er blitt assistert av konsulent i NVS, r:and.jur. Anita 
Østgaard. 

2. Mandatet 

På møtet i Kommunaldepartementet 9. juli 190) ble ikke utvalgets karakter 
nærmere definert. På første møte 15.september s.å. kom Kontaktut·,alget 
til den foreløpige konklusjon at utvalget betraktes som et forum for 
gjennomdrøfting av proble:nene omkring naturvern-kraftutbygging. 

NVE' s hovedstyre ble a Ll er-ed e 25. juni 196) av Industriminist,-=re,, anmodet 
om å sørge for at det blir utarbeidet et forslag til plan for utnyttelse 
av landets vasskraftressurser. Under en etterfølgende samtale i Industri- 
departementet fremholdt Vassdragsdirektøren at det en kan ta sikte på i 
denne forbindelse er at en gjennom Kontaktut·,alget skulle komme fram t.i I 
en plan for hvilke vassdrag som bør vernes. Denne fremgangsmåte fant 
Departementet i orden. 

Utvalgets mandat ble diskutert på møte 6.mars 1S70, og Kontaktutvalget 
fant det da nødvendig at mandatet ble nærmere klarlagt av Komu:1aldeparte- 
mentet og Industridepartementet. 7.april 1970 ble det avholdt møte hos 
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Industriministeren om saken,hvor også Kommunalministeren og Generaldirek- 
tøren for NVE var tilstede. 

Konklusjonen ble her at Kontaktutvalget skulle ta sikte på å utarbeide 
en rapport med liste over vassdrag som øremerkes for ikke-utbygging. 
Listen burde videre utfylles med vassdrag som det er enighet om utbyg- 
ging av.  Rapporten kunne hete: "Rapport fra drøftelser i Kontaktut- 
valget". Det var da meningen at rapporten skulle forelegges NVE's Hoved- 
styre for deretter å gå til Industridepartementet, som etter å ha inn- 
hentet uttalelser fra bl.a. Kommunaldepartementet skulle fremme saken 
for Stortinget, jfr. St.meld. nr,97 (19c:9-70) Om energiforsyningen i Norge, 
s.14. Det er meningen at utvalget skal fortsette sin virksomhet etter at 
denne rapport er avlevert. 

Opplegget er etter hvert endret. Særlig på grunn av at det haster med å 
få saken fram for Stortinget, viste det seg nødvendig å arbeide parallelt 
med saken i Vassdragsvesenet og departementene - Industridepartementet og 
Kommunaldepartementet - jfr. statsråd rtostofts innlegg i trontaledebatten 
20.oktober 1970, I konferanse som formannen hadde med ekspedisjonssjef 
Dehli i Industridepartementet 6.november 1970 ble det avtalt at utvalgets 
rapport skulle sendes samtidig til Hovedstyret for NVE, Industrideparte- 
mentet og Kommunaldepartementet, noe som ble bekreftet i møte hos Industri- 
ministeren 12.iesember 1970, 

3, Hvordan arbeidet har vært lagt an 

På møtet 9.juli 19€:9 i Kommunaldepartementet ble det forutsatt at 
Administrasjonen for friluftsliv og naturvern i Kommunaldepartementet 
skulle holde kontakt med de frivillige interesseorganisasjoner. Dette er 
blitt gjort ved at Kommunaldepartementet tok uformell kontakt med represen- 
tanter for Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og 
Norges Naturvernforbund. Representantene ble bedt om å delta i et utvalg 
(senere kalt underutvalget) sammen med representanter for det offentlige 
arbeid for friluftsliv og naturvern. Det ble forutsatt at representantenes 
deltakelse i underutvalget ikke skulle virke forpliktende for de organisa- 
sjoner som de representerte. Underutvalget utarbeidet bl.a. på basis av 
"Innstilling fra Undersøkelseskomiteen vedrørende fredning mot vassdragsut- 
bygging av 26.november 196311 (Gabrielsen-komiteens innstilling) en liste 
over vassdrag som kunne antas å være særlig verneverdige på grunn av land- 
skapsvern- og friluftsinteressene. 

I brev av 20.april 1970 anmodet Kommunaldepartementet fylkesmennene om å 
opplyse i hvilken grad det knytter seg verneinteresser til vassdragene i 
forannevnte liste, og eventuelt til andre vassdrag som fylkesmennene anså 
verneverdige, Det ble forutsatt at fylkesmennene tok kontakt med utbyg- 
gingsavdelingene og fylkesfriluftsnemndene. I brev av 28.januar s.å. ble 
dessuten Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske bedt om å gi 
opplysninger om verneverdige vassdrag. 

Beskrivelsen av landskapsvern- og friluftslivinteressene i rapporten er 
således hovedsakelig basert på Gabrielsen-komiteens innstilling, og opp- 
lysninger formidlet gjennom fylkesmennene, Direktoratet for jakt, viltstell 
og ferskvannsfiske, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fisker- 
forbund og Norges Naturvernforburrl. 

Også de naturvitenskapelige interesser som knytter seg til de enkelte 
vassdrag er blitt belyst. 
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Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo 
frerranet i november 19€:9 søknad om at NVE finansierer utgiftene til 
opprettelse av en midlertidig utredningsgruppe for klarlegging av 
naturvitenskapelige interesser ved vassdragsreguleringer. I januar 
1970 samtykket Industridepartementet i at det ble bevilget kr 100 000 
fra Konsesjonsavgiftsfondet til utarbeidelse av en landsomfattende 
oversikt over vassdrag som bør unntas fra kraftutbygging av naturviten- 
skapelige hensyn. Dette arbeidet resulterte i en "Foreløpig innstilling 
om naturvitenskapelige interesser ved vassdragsreguleringer fra Kontakt- 
utvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo", som ble 
avgitt i september 1970, 

Beskrivelsene av de naturvitenskapelige interesser i rapporten er basert 
på de opplysninger som er fremkorranet i denne innstilling. 

UndersØkelser av de forskjellige vassdrag med henblikk på vasskraftut- 
nyttelse er utført i NVE's vassdragsdirektorat, som også har undersøkt 
resipient- og drikkevassinteressene i vassdragene. Man har her anslått 
kraftmengde, kostnadsklasse ved eventuell utbygging, og hvor langt plan- 
legging av eventuell utbygging er korranet. 

De opplysninger som her er fremkommet er tatt med under avsnittet teknisk 
utnyttelse. 

Under arbeidets gang kom Kontaktutvalget fram til et skjema som skulle 
følges for hvert vassdrag. Det ble så nedsatt et engere utvalg som skulle 
gjennomgå de mottatte opplysninger og ordne disse systematisk under hvert 
vassdrag. Dette arbeidsutvalg fikk følgende sarranensetning: 

1. Cand.real. Jan Abrahamsen, Universitetet i Oslo 

2. Konsulent Kjell Hauge, Korranunaldepartementet 

3. Landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad, NVE 

4. Overingeniør Erik Kielland, NVE. 
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I AI.MINNELIG DEL 

i.Behovet for en verneplan og vurderingsgrunnlaget for den 

1. 1. Kort om vassdragene og de interesser som knyt.t.e r seg til dem. 

På grunn a·; landets geografiske beliggenhet, dets klima og t.opogr-a f't , 
har liorge et betydelig antall vas sdr-ag med store og små elver, sjøer 
og vatr.. a l t e r  det vel 250 000 vatn og tjern, med i alt ca.J..6000 km2 
sjøareal, eller omlag 5'! a" la:1dets samlede areal. 

Vassdragene utnyttes blant annet som resipient :'or utslipp, for kraft- 
produ.sjon, transport og fløting, drikkevassforsyning og s0m gr.unnlag 
for forskning, uncervisning, friluftsliv og rekreasjon, og de utgjør 
som regel en særlig viktig del av landskapsbildet. 

De senere års te}rniske og økonomiske u t.v i.k I Lng har ført til at ·mss- 
drager.e er tatt Lang t sterkere i bruk til nye formål e nn tidligere'. 
I stor utstrekni:-ig vil de ulike bruksformer komme i konflikt med 
hverandre, f.eks. bruk av et vassdrag som r-e s i p i en t og som drikkevass- 
kilde. 8 

• 
Bruk av vassdragene er til dels regulert i lov, f.eks. i den nye lov 
om vern mot vannforurensing og i vassdragsloven og vassdragsregulerings- 
loven, samt i lov om laksefiske og innlandsfiske. 

Det er særlig på to områder konflikten i utnyttelsen av vassdrasene i 
de senere år er blitt satt på spissen. Det ene gjelder bruken av 
vassdragene som resipient for forurensende utslipp på den ene siden og 
interessene i å uevare vassdragene minst mulig forurenset på den annen. 
Lov om vern mot vannforurensing og den administrasjon som er og vil 
bli opprettet med utgangspunkt i loven, vil i tillegg til bygnings- 
loven og myndighetene etter denne, regulere de interesser som knytter 
seg til utnyttelsen av vassdragene som resipient. 

Det andre området der konflikten mellom bruksinteressene er kommet 
sterkt til uttrykk i de senere år, gjelder reguleringen av vassdragene 
for kraftutbygging på den ene siden og de interesser som knytter seg 
til å bevare vass Ir-age ne uregulert, i første rekke naturvern- og 
friluftsinteressene, på den annen. 

Spørsmålet om en helhetsvurdering av de interesser som her står mot 
hverandre skjer idag med utgangspunkt i vassdragsreguleringsloven av 
14.desember 1917, i første rekke dens§ 8: 

"Konsesjon til en vassdragsregulering, som medfører skade 
eller ulempe for almene eller private interesser, bør i 
alminnelighet bare gis, hvis denne skade eller ulempe må 
anses for å være av mindre betydning i sammenligning med 
de fordeler som reguleringen vil medføre, herved også tatt 
i betraktning de påregnelige omkostninger ved gjennom- 
førelsen av foretagendet. Hensyn bØr dessuten tas til 
andre skade- og nyttevirkninger av samfunnsmessig betydning, 
således virkninger av samfunnsøkonomisk og næringsmessig 
karakter som reguleringen kan gi anledning til." 

1.2. Kraftutbyggingen 

Fordelene ved vasskraftutbyggingen må blant annet ses i forhold til 
hvilken rolle vasskraften spiller i landets samlede økonomi. Den kraft 
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som produseres, er et viktig Økonomisk gode for forbrukerne og en 
viktig produksjonsfaktor i industrien og i annen virksomhet. Utnyt- 
tingen av landets kraftressurser har dessuten hatt stor betydning for 
sysselsetting, distriktsutbygging og den alminnelige velferdsøkning. 
Det har også vært forholdsvis lett å skaffe kapital utenfra til kraft- 
utbygging. 

På den andre siden vil det være et konkurranseforhold mellom anvendelse 
av Økonomiske ressurser til vasskraftutbygging og til arrlre anleggs- 
arbeider som vegbygging, boligbygging og industrireising. Dette vil 
særlig gjelde arbeidskraft når det er iull sysselsetting. 

Landets nyttbare vasskraft ble i 1961 anslått til ca. 130 TWh bestem- 
mende årsproduksjon. Anslaget er ikke errtyd Lg , idet hvor meget ·11ass- 
kra ft som er økonomisk nyttbar, vil avher.ge av blant annet den tekniske 
u tv Ik l Lng innenfor vasskraftutbygginc;en og «v f'r'ams t.i Ll.Lng sko a t.nade ne 
for a tornkr-a f't og konvensjonell varmekraft. :;: oversikten fra 1 9 1  
inngår så godt som alle større vassdrag. 

# 
Det er idcg nyttet ca. 50% av produksjonspote:1sialet på 130 TWh/år. 
Langt flere e nn 50f, av de utbyggbare vassdragene er imidlertid berørt 
av kraftproduksjonen, fordi det ofte bare er den billigste kraften 
som er tatt i bruk i det enkelte vassdrag. Idag er 4 - 5 000 km2 
innsjøareal re["lert for kraftproduksjon. 

Det er vesentlig i Nor-d -Nor-ge at det idag finnes store sammenhengende 
områder som er uberørt av kraftutbygging. 

Hvis kraftbehovet etter de foreliggende behovsprognoser skal dekkes 
ved vasskraftutbygging, vil den nyttbare vasskraft ifølge anslaget 
fra 1961 være tatt i bruk for kraftproduksjon i løpet av de nærmeste 
10 - 15 år. På grunn av den tid det tar å planlegge reguleringer, 
konsesjonsbehandle søknader og gjennomføre utbygginger vil en imidler- 
tid i meget nær fremtid måtte ta konkret stilling til disponeringen av 
de gjenværende va sskr-a ftressurser. 

Spørsmålet om tempo i vasskraftutbyggingen vil være avhengig av den to- 
tale energitilgang en tar sikte på,og av i hvilken utstrekning energi- 
dekningen skal skje ved vasskraftutbygging, ved a tomkraft eller konven- 
sjonell varmekrnft. I Regjeringens lanbtidsprogram 1970-73 (St.meld. 
nr.55, 1968-69) heter det at det som en langsiktig retningslinje tas 
sikte på en Øking av elektrisitetsverkenes samlede produksjonsevne på 
3200 GWh pr. år. I St.meld.nr.97, (1969-70) om energiforsyningen for- 
utsettes at krafttilgangen i 1970-årene skaffes gjennom vasskraft med 
oljekraft som et meget viktig supplement, og at atomkraften for alvor 
først vil komme inn som energikilde i løpet av 1980-årene. Med den 
nevnte langsiktige retningslinje om energitilgangen blir den samlede 
Øking i energiproduksjonen i 10-årsperioden fram til 1980 ca .. 32 000 GWh. 
Herav kan ca. det halve med fordel skaffes ved varmekrafttilskudd og for- 
edling av overskudds- og spillkraft. Denne måte å dekke det økende be- 
hov på er av de fleste kraftprodusenter erkjent som den billigste. Ut- 
valget skal ikke gå nærmere inn på dette, men begrense seg til å peke på 
at også ved produksjon av varmekraft kommer spørsmålet om virkningene for 
miljø- og naturvernet inn. 

Utvalget mener at det forslag til verneplan som det legger fram, er 
fullt realiserbart også ut fra hensynet til energiforsyningen. 

Medlennnet finansråd E. Erichsen har utarbeidet et eget notat om "Til- 
./. gang på og etterspørsel etter elektrisk kraft", jfr. vedlegg. 
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1.3. Naturvitenskapelige interesser, naturvern- og friluftsinteresser 
i vassdragene 

Det knytter seg imidlertid også betydelige interesser til å bevare 
vassdrag uberørt av utbygging. I samsvar med ma.matet skal utvalget 
konsentrere seg om å gjøre greie for de naturvitenskapelige interesser 
og de øvrige naturverninteresser og friluftsinteresser. En er imidler- 
tid klar over at også arrlre interesser som f.eks. landbrukets, vass- 
forsyningens og turistnæringens her kommer inn. 

For den generelle og anverrlte naturvitenskap vil det få Økende betyd- 
ning å bevare visse områder mest mulig urørt av menneskelig virksomhet. 
Slike områder vil fungere som såkalte referanseområder. Etter som mer 
og mer av naturen på jorden blir menneskepåvirket, vil det være nød- 
vendig å bevare en standard hvor de store geo-biologiske prosesser får 
foregå noenlunde uforstyrret. Det vil ikke være mulig å vurdere riktig 
de inngrep mennesket foretar i naturen uten å kunne sammenligne med 
prosesser som foregår i upåvirket natur. 

Det må presiseres at det ikke er tilstrekkelig for de naturvitenskape- 
lige interesser å bevare selve vassdraget intakt. Vatn og elver er 
uløselig knyttet sammen med naturen omkring og er sterkt påvirkelig 
av forandringer i hele nedbørfeltet. Det er viktig for en fremtidig 
vurdering av menneskelig virksomhet å ha hele natursystemer intakte og 
mest mulig urørt. 

Når det gjelder urørte vassdrag er Norge i en spesiell gunstig stilling, 
og hensynet til den internasjonale vitenskap tilsier at en tar vare på 
en del karakteristiske typer av vassdrag som referanseområder for kom- 
mende generasjoner. 

Vassdragene former i vesentlig grad landskapet og utgjør ofte domi- 
nererrle deler av det. Alt liv er avhengig av vatn. Mat fra vatn og 
strandsoner har alltid vært viktig for menneskene. Vassdragene har 
spilt, og spiller i stor grad ennå, en avgjørende rolle for menneskenes 
ferdsels- og transportmønster. Vasskraften har fra gammelt av gitt 
produksjonsmuligheter. Når en så i tillegg tar med den naturopplevel- 
sen vatnet i landskapet gir grunnlag for, er det lett å forstå at vatn 
og elver alltid har hatt stor tiltrekningskraft på menneskene. En spe- 
siell interesse knytter seg til fossene. De utgjør en av de store att- 
raksjonsverdier i norsk natur og har sterkt bidratt til å gjøre denne 
verdenskjent. Da Industrikomiteen i Stortinget behandlet Gabrielsen- 
komiteens forslag, ble endel fosser gruppert som "Fossefall som ansees 
som utpregede turistattraksjoner". Særlig for det moderne mennesket 
kommer dessuten de mulighetene vatnet gir for mange former for frilufts- 
liv. 

Et landskap med vatn har derfor ofte større opplevelsesverdi enn et 
uten. Det er et poeng som ofte er særlig viktig i landskap som har 
vært preget av vatn og som gjennom regulering helt eller delvis er 
blitt tørrlagt. Det skulle etter dette være klart at vassdragene 
spiller en vesentlig rolle for bosettingsmønsteret og levevilkårene 
i larrlet. Det er da også i stor utstrekning lagt til grunn i de offent- 
lige utredninger og innstillinger som berører vassdragene og de om- 
kringliggende områder. Det gjelder blant annet de utredninger som 
Statens Friluftsråd har avgitt i 1968 om områder for friluftsliv i 
Norge, både om behovet for friluftsområder i sin alminnelighet og ut- 
pekingen av områder for allment friluftsliv og for fritidsbebyggelse 
i utredningene om de enkelte larrlsdeler. De tre landsdelskomiteer har 
i stor utstrekning bygget på disse utredninger. 
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Frilufts- og naturvernverdiene i vatn og e Lve r er også kommet sterkt 
fram i forbindelse med naturvernloven og lov om ver-n mot vannror-uren- 
sing og i de foreliggende innstillinger om fjellplanlv, fjellov og 
strandlov. Det må v tde r-e antas at nettopp ønsket om a bevare vass- 
dragenes kvaliteter er en viktig begrunnelse for det krav om regulerende 
bestemmelser for grunnutnyttingen i strar.dområdene langs elver, sjøer 
og vatn, som Strandlovutvalget for tiden vurderer. 

Ofte vil vassdragenes og de tilstøterx:l.e områders verdi for naturviten- 
skap og andre naturvern- og friluftsformål bli redusert som følge av 
regulering for kraftforsyning. 

For de naturviter.skapelige interessene som enten går ut på åta vare på 
typevassdrag, referansevassdrag, eller å undersøke den naturlige utvik- 
lingen i et uberørt vassdrag, vil lett ethvert regulererrle inn;rep i 
vassdraget gjøre at det mister sin verdi. 

Friluftslivets forhold til vassdragsutbygginger: representerer et vidt 
interessespekter fra ønsket om å oppleve uberørt natur til masseturisme. 
Vasskraftutbym;ing og masseturisme kan ligge vel til rette for felJ.es- 
utnyttelse av landskapet. 

En rekke av de typiske naturinngrepene som følger med vassdragsregu- 
leringer så som regulerin5ssoner, tørrlagte elver, elver med redusert 
vassføring, dammer, steintipper og massetak, vil ofte virke mer eller 
mindre uheldig for andre bruksinteresser i landskapet. 

Regulerir.gen nødvendiggjør f.eks. ofte veger med derav følgende hytter 
og biltrafikk, noe som fra et naturvern- og friluftssynspunkt ofte må 
anses for en ulempe, selv om en ikke skal se bort fra at or:iråder som 
bør åpnes, på denne måten kan bli gjort tilgjengelig for masseturisme 
og friluftsliv knyttet til hytter. Ofte fører utbyggingene med seg 
dominerende kraftledninger. 

Fisket vil ofte kunne bli sterkt redusert etter vassdragsreguleringer 
som følge av endringer i nærings- og gyteforholdene, temperaturendringer 
og edringer i vassdragenes naturlige vasstandsvariasjoner. 

Leveforholdene for vil tet vil også kunne bli påvirket i ugunstig ret- 
ning, bl.a. fo ra . i  næringsrike områder blir neddcmmet eller trekkveger 
og kalvingsplasser for rein blir Ødelagt. 

Klimaendringer, f.eks. på grunn av frostrøyk, kan føre til skader på 
plantelivet og ulemper for menneskene. 

Særlige ulemper som følge av vassdragsreguleringer får en der vass- 
dragets kapasitet som resipient blir så redusert at vatnet blir betyde- 
lig forurenset. 

De skader og ulemper som er omtalt foran, søker en nå i stigende grad å 
redusere så langt råd er. Samtidig som en tar sikte på å forme og 
passe inn de tekniske inngrepene i landskapet på en best mulig måte. 
Det skjer dels ved pålegg gitt direkte i konsesjonsbetingelsene, og dels 
gjennom en godkjenningsordning av planer med tilhørende tilsyn for gjen- 
nomføring som også har sin hjemmel i konsesjonsbetingelsene. Skjønnene 
gir også pålegg av denne art. Kraftutbyggerne viser også i stiger:degmd 
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og på eget initiativ interesse og vilje når det gjelder å gjennomføre 
slike tiltak. Dette fører i mange tilfelle til redusert produksjon og 
Økte utgifter for kraftutbyggeren, men fordelen for naturvern- og fri- 
luftsformål er ofte betydelig. 

På tross av dette vil .likevel vassdragenes og de tilstøtende områders 
verdi for disse formål ofte bli redusert som fØlge av vassdragsregu- 
leringer. 

1.4. Nærmere om interesseavveiningen 

Det er verdt å merke seg at besterrnnelsen i vassdragsreguleri6slovens 
§ 8 krever at fordelene ved utbygging skal være større enn skader og 
ulemper for at konsesjon skal gis. Under vurderingen kommer her virk- 
ningen på frilufts- og naturverninteresser inn. 

Denne interesseavveining er vanskelis. På den ene siden har en de 
samfunna- og bedriftsøkonomiske fordeler. På den annen side har en 
skader og ulemper for naturvitenskap, naturvern og friluftsliv, som 
vanskelig lar seg økonomisk kvantifisere. 

Vanskene på dette felt ligger i sakens karakter, men henger også sammen 
med at oppmerksomheten hittil nokså ensidig har vært konsentrert om å 
måle de Økonomiske sider av utviklingen. Nye målsystemer er imidlertid 
urrler utvikling, og disse vil forhåpentligvis Øke mulighetene for å be- 
lyse økonomisk vekst mot trivselsverdiene og andre verdier, som den øko- 
nomiske vekst medfører skade eller ulempe for. Det er allerede i gang 
en utvikling av "velferdsindikatorer" ( social indicators) som mål for 
utviklingen i samfunnet og også nye systemer for "kostnad-nytte11-vur- 
deringer (cost-benefit-analyser), som mål for interesseavveiningen ved 
inngrep i naturen. Dette arbeidet er likevel ikke korrnnet så langt at 
utvalget har kunnet nyttiggjøre seg det i sine vurderinger. 

Avveiningen av kraftutbyggingsinteressene mot naturvern- og frilufts- 
interessene vil derfor måtte bli skjønnsmessig. Det kan imidlertid 
etter utvalgets oppfatning ikke være tvil om at en fremover må være 
innstilt på å tillegge naturvern- og friluftsinteressene større vekt 
ved vurderingen av om vassdrag bØr bygges ut eller ikke. Utvalget 
viser for så vidt til bestenrnelsene i den nye naturvernlovens§§ l o g  
2. Det sentrale i denne forbirrlelse er følgende definisjon i lovens 
§ 1: 

"Naturvern er å disponere naturressursene ut fra hensynet 
til den nære samhørighet mellom mennesket og naturen, og 
til at naturens kvalitet skal bevares for fremtiden." 

og paragrafens krav til interesseavveiningen ved inngrep i naturen: 

"Inngrep i naturen bør bare foretas ut fra en langsiktig 
og allsidig ressursdisponering som tar hensyn til at 
naturen i fremtiden bevares som grunnlag for menneskenes 
virksomhet, helse og trivsel." 

Kommunalkomiteen uttaler om§§ 1 og 2 i loven at de "løfter hele lovens 
intensjoner og siktepunkt på linje med arrlre interesser når det gjelder 
utnyttelsen av våre naturressurser". 

Utvalget viser også til følgende uttalelser i langtidsprogranrnet for 
perioden 1970-73, der det bl.a. heter (St.meld.nr.55 (1968-83) s.5): 
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"Vernet om det ytre miljø vil kreve at vi treffer valg som 
kan hemme produksjonsveksten. Det er blitt et tungtveierrle 
krav at vi, når vi foretar inngrep i naturen, skal ha kom- 
merrle generasjoners interesser for øye, selv om det fører 
til en noe svakere inntektsstigning idag." 

På denne bakgrunn skal utvalget fremheve følgende: 

Den naturvitenskapelige forskning vil ha et Økerrle behov for uberørte 
vassdrag og deler av vassdrag, som dekker hele variasjonsbredden av 
vassdragstyper og Økosystemer knyttet til vassdrag. Behovet vil være 
økende fordi den Økologiske forskning er i rask vekst, både nasjonalt 
og internasjonalt. Det er behov for at forskjellige vassdragstyper 
blir bevart i hvert distrikt eller hver landsdel av hensyn til av- 
standen fra de vitenskapelige institusjoner. 

Som demonstrasjonsområde for naturfagundervisningen ved universiteter, 
høgskoler og i skolene er det også viktig å ha et variert utvalg av 
vassdragstyper og vassforekomster. 

Naturvernet for øvrig og friluftslivet !8r også store interesser i at 
vassdrag blir bevart. 3ett fra disse interesser er det viktig at de 
verdifulle i:msle.G i naturmiljøet som va t.n og elver r-epr-e sent.er-or-, b.l i r- 

hevart i størst ulig utstrekning. Det sJelder uberørte vassdrag i 
uberørt natur, slik en f'Lnner' dem i nasjonalparkene, og det t:;jelder vatr: 
og elver sorn gr-unnl.ag for fiske, bading, båt.spor-t og !1A t.ur'opp l c vc Lse 
ellers ovr:r alt vor folk ferdes. 

Det kan ikke være tvil om at disse verdier i fremtiden vil bli tillagt 
stadig større vekt. Behove t for rekreasjon i variert na t.ur- med r Ike 
akt i vi t.e t.smul Lgrie tc r vil øke i takt med urbaniseringen. l-lu.I Lgho t.c ne 
for å gjøre seg glede og nytte av slik natur vil også øke i takt med 
velstandsutviklingen, den Økende fri tid og større mobil i tet. Utvalget 
viser for så vidt til den utredning om behovet for områder for frilufts- 
liv som Statens Friluftsråd gav ut i 19@. 

Utvalget vil også peke på at det - særlig på lengre sikt - knytter seg 
betydelige økcnomt ske interesser til bevaringen a·, natur. Bcva r Lngen 
av vårt naturgrunnlag, og da i særlig grad vassdrag vil antakelig all- 
tid være det viktigste grunnlag for turisttrafikken, både den fra ut- 
landet og den innenlandske. Utvalget vil likevel understreke at det 
ikke anser de Økonomiske synspunkter for å være de viktigste ved av- 
ve1n1ngen av om vassdrag bør unntas fra kraftutbygging av hensyn til 
naturvern og friluftsliv. 

Den alminnelige Økonomiske utvikling i samfunnet gjør det i stigende 
utstrekning også mulig å tillegge naturvern- og friluftsinteressene 
Økende vekt ved vurderingen av hvordan våre vassdrag skal disponeres. 
Siden 1945 har vi hatt en rask Økonomisk vekst, en vekst som må ventes 
å fortsette i årene som kommer. En slik langvarig og kontinuerlig 
rask vekst er ukjent i tidligere historie. Bare i 196o-årene Økte 
brutto nasjonalproduktet med fi:ff.,. Hvis en slik vekst fortsetter over 
de neste 20 år, vil nasjonalproduktet i 1990 være over fire ganger så 
høyt som i 196o og mere enn 2½ gang så hØyt som i 1970. 

1.5. Behovet for en samlet vurdering. 

Fram til idag har naturvern- og friluftslivinteressene i forholdsvis 
liten utstrekning ført til at vassdrag er helt eller delvis unntatt 
fra kraftutbygging. Administrasjonen for friluftsliv og naturvern i 
Kommunaldepartementet har satt opp en oversikt over resultatet av be- 
harrllingen av konsesjonssØknader/planer om kraftutbygging som er inn- 
kommet i løpet av den 6-årsperiode som Administrasjonen har eksistert. 
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I løpet av perioden er det innkonnnet sØknader om 63 prosjekter (ca. 
17,5 TWh/år) x). Av disse er 8 prosjekter (ca. 6,4 TWh/år) ennå ikke 
ferdigbehandlet av departementet. Ved 41 prosjekter (ca. 4,9 TWh/år) 
har departementet ikke hatt vesentlige merknader. xx} 

I de 14 tilfelle (ca. 6,2 TWh/år) hvor Kommunaldepartementet har hatt 
innvendinger, er 5 prosjekter (ca. 0,9 TWh/år) ikke ferdigbehan::l.let i 
Stortinget/Regjeringen. I 3 tilfelle (ca. 0,1 TWh/år) er departemen- 
tets innvendinger imøtekommet på den måte at utbygging ikke er blitt 
tillatt. I ett tilfelle tilsvarende en produksjon på ca. 0,5 TWh/år er 
innvendingene imøtekommet på den måte at det er foretatt mindre end- 
ringer av prosjektet, og i ett tilfelle er det i forbin::l.else med at kon- 
sesjon ble gitt forutsatt at det ikke skal korrnne ytterligere utbygging 
i vassdraget. I 4 tilfelle ( ca. 4, 7 TWh/år) er det ikke tatt hensyn 
til innvendingene. 

I denne forbindelse skal imidlertid ikke sees bort fra den regulerende 
virkning som konsesjonsloven generelt har og som i enkelte tilfelle 
har ført til at prosjekter ikke har kommet til behandling etter for- 
håndsdrøftinger med konsesjonsmyn::l.ig.etene. 

At naturvern- og friluftsinteressene i så begrenset utstrekning har 
maktet å gjøre seg gjeldende når spørsmålet om utbygging/ikke-utbygging 
har vært vurdert, skyldes flere forhold. Den Økonomiske situasjon har 
vært slik at de Økonomiske faktorer i utviklingen har vært tillagt av- 
gjØrerrle betydning. Det har hittil ikke vært knapphet på vasskraft- 
ressurser. Viktigst er likevel - etter utvalgets oppfatning - at kon- 
sesjonssØknadene har vært beharrllet en for en, uten at behandlingen 
av konsesjonssøknaden for det enkelte vassdrag har vært sett i sammen- 
heng med en plan for hvilke vassdrag som skal unntas fra kraftutbyg- 
ging. n fortsatt konsesjonsbehandling av vassdragene ett for ett 
vil høyst sannsynlig medføre at vassdrag som det ut fra et totalt syn 
ville være riktig å verne, vil bli bygget ut for kraftproduksjon, fordi 
fordelene ved utbyggingen synes større enn skadene/ulempene isolert 
sett. Det synes ikke lenger tvilsomt at behovet for vern av vassdrag 
og av omliggende områder nå er så stort og knappheten på disse natur- 
goder etter hvert blir så følbar, at samfunnet som helhet må være best 
tjent med at et totalsyn gjøres gjelden::l.e. 

Dette kan etter utvalgets oppfatning bare skje gjennom en landsomfat- 
tende plan for vern av bestemte vassdrag eller deler av vassdrag. 

En slik plan burde bygge på en bredest mulig avveining av de forskjel- 
lige utnyttelsesformer som naturvern, turisme, friluftsliv, fiske, 
vassforsyning, resipient, kraftutbygging osv. Da det haster med åta 
standpunkt til utbyggingen av våre gjenværende vassdrag er utvalget 
kommet til at det eneste forsvarlige nå er å legge fram en plan for 
vern av vassdrag som i det vesentlige bygger på utbyggingsinteressene 
på den ene siden og naturvern- og friluftsinteressene på den annen. 
Det er urrler utvalgets arbeid kommet inn opplysninger også om andre 
interesser - f.eks. en større utredning fra professor Axel Sømme om 
turistnæringen. Dette stoffet har vært til nytte for VUI'Gieringene. 

x) Tallene i parentes angir størrelsesorden av midlere årsproduksjon. 
xx) Med vesentlige merknader skal her forstas at departementet har frerrnnet 

forslag om at omsØkte prosjekt eller elementer i dette ikke skal tillates. 
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Når en slik larrlsomfatterrle plan blir vedtatt vil den utvilsomt lette 
det press som idag oppstår under behandlingen av svært mange konsesjons- 
søknader, selv om en ikke unngår vanskelighetene ved også i fremtiden 
å sanrnenligne fordelene ved kraftutbygging på den ene siden og skadene 
og ulempene på den andre siden. 

Når vassdrag i en slik plan foreslås unntatt fra kraftutbygging er det 
etter utvalgets oppfatning viktig at de heller ikke blir utsatt for 
arrlre inngrep som gjør at de verdier en nå søker å bevare, blir Øde- 
lagt på annen måte, f.eks. ved vegbygging, hyttebygging, forurensing 
m.v. Utvalget anser det som selvfølgelig at både de mymigheter som 
har ansvaret for den samordnede planleggingen av grunnutnyttingen og 
de myrrligheter som hver på sitt felt har muligheter for å påvirke inn- 
grep i vassdragene gir de vassdrag som her foreslås unntatt fra kraft- 
utbygging, et vern mot arrlre, uheldige utnyttelsesformer. 

Et særlig moment som taler for å få fastlagt verneplanen så snart som 
mulig er den uvisshet som rår i de enkelte lokalsamfunn der vassdragene 
ligger, og som fører til at det er vanskelig å planlegge utviklingen i 
distriktet så lenge en ikke vet om et vassdrag og områdene omkring vil 
bli vernet eller tillatt utbygget. 

2. Verneplanen 

Hensikten med en verneplan er i første rekke å få fastlagt hv i.l.ke 
vassdras som på p8nnanent basis hør unntas fra kraftutbygGing, helt 
ellr delvis. n beslutning om å bevare vassdrag uten tidsbegrensning 
bør imidlertid bycge på meget cnmdi::;e ;"o-:-'arbeider. Med den tid 0£ 

den ar-be Ld skr-a J't og det materiale som har stått til disposisjon f'or 
utvalget, har det ikke kunnet vurdere i detalj hvei>ken de vassdrag som 
er tatt med i forslaget til verneplan eller de mange vassdrag som ikke 
er inkludert. 

Dette gjør at man står overfor et problem som det er vanskelig å finne 
en helgod løsning på. På den ene siden er det ønskelig med et bedre 
vurderingsgrunnlag, men det krever tid å skaffe fram. På den andre 
siden har man - med det tempo som kraftutbyggingen nå har - ingen tid 
å miste, hvis en verneplan for vassdrag i det hele tatt skal bli noen 
realitet. Utvalget har meget nøye vurdert den situasjon man på denne 
måten står overfor og er kommet til at det mest hensiktsmessige vil 
være at det snarest vedtas en verneplan for en 10-årsperiode. 

Forslaget om en 10-årsperiode er ikke ment å skulle gjøre verneplanen 
lite forpliktende og bare representere en utsettelse med utbygging av 
visse vassdrag. Utvalget regner med at vassdragene som er tatt 
med i planen med få unntak vil bli vernet permanent. Utvalget vil der- 
for tilrå at arbeidet med et varig vern av vassdragene i planen blir 
tatt opp så snart som mulig og at siktepunktet med verneplanen søkes 
nådd i de beslutningene om vassdragene og deres nedbørfelt som blir 
truffet. 

I løpet av 10-årsperioden vil det måtte foretas mer grundige under- 
søkelser enn det hittil har vært mulig å gjøre. Utvalget vil i denne 
sammenheng særlig understreke ønskeligheten av systematiske undersøkel- 
ser på tverrfaglig vitenskapelig basis. 
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Man vil i løpet av perioden dessuten få mer erfaringsmateriale ved- 
rørende andre energikilder og om hvorledes utviklingen blir i synet 
på verneverdien av våre naturherligheter. Utvalget antar at man i 
løpet av denne periode også vil få en nærmere avklaring når det gjel- 
der den natur- og miljøbelastning som utnyttelsen av de forskjellige 
energikilder representerer. 

Utvalget understreker at det er dets forutsetning at hverken Hoved- 
styret for NVE eller departementet i løpet av 10-årsperioden tilrår 
eller vedtar noen konsesjon for de vassdrag som verneplanen omfatter, 
og at det heller ikke i perioden settes i gang noen forberedende 
anleggsarbeider for utbygging av disse vassdrag. I den utstrekning 
det vil være nødvendig med lovendring for å unnlate åta standpunkt 
til mottatte konsesjonssøknader før 10-årsfristen er ute, forutsetter 
utvalget at dette spørsmål blir tatt opp. 

Utvalget går for øvrig ut fra at det allerede før verneplanen kommer 
opp til fornyet behandling mot slutten av 10-årsperioden vil kunne bli 
aktuelt å treffe enkeltvedtak om permanent bevaring av vassdrag som 
omfattes av planen. 

For en del vassdrag foreslår utvalget at vedtaket om verning gjøres 
uten tidsbegrensning. Bakgrunnen for dette varierer fra vassdrag til 
vassdrag. Det er tilfelle der mer varige ordninger er nødverrlig for 
at endelige vedtak kan treffes om gjenstående områder i landsplanen 
for nasjonalparker. I andre tilfelle kan bakgrunnen være at det alle- 
rede foreligger konsesjonsnektelse. 

3 . Konsesjonsnektelse - fredning. Erstatningsspørsmål 

Utnyttelse av fast eiendom kan begrenses og reguleres på forskjellige 
måter, f.eks. ved reguleringsplan med hjemmel i bygningsloven, bygge- 
forbudsbelte med hjemmel i vegloven og strandloven eller fredning med 
hjemmel i naturvernloven. Når det gjelder å hindre at et vassdrag 
utbygges for kraftproduksjon kan det tenkes to måter å oppnå dette på, 
enten ved at konsesjon nektes eller at vassdraget fredes mot kraftut- 
bygging. Vedrørende spørsmålet om grunneiere og rettiØ1etshavere i 
disse tilfelle har krav på erstatning I r  innskrenkninger i eiendoms- 
rådigheten bemerkes: 

a. Konsesjonsnektelse 

Den viktigste konsesjonsbestemmelse i denne forbindelse er vass- 
dragsreguleringslovens§ 8 hvoretter konsesjon til en vassdrags- 
regulering som medfører skade eller ulemper for almene eller pri- 
vate interesser i alminnelighet bare bØr gis hvis denne skade eller 
ulempe m! anses for å være av mimre betydning i sammenligning med 
de fordeler som reguleringen vil medføre. 

Når det gjelder slike skader eller ulemper er det i stor utstrek- 
ning overlatt konsesjonsmyndighetene å vurdere disse, og det er 
intet i vegen for at denne finner at de naturvernmessige skader 
eller ulemper alene er så store at konsesjon må nektes eller natur- 
vernhensyn i kombinasjon med andre skader eller ulemper medfører 
en slik nektelse. Ved en slik konsesjonsnektelse har man faktisk 
oppnådd et vern mot kraftutbygging. 

I norsk rett er det alment anerkjent at et forbud som må anses 
rettet mot en samfunnsskadelig utnyttelse av eiendom og rettig- 
heter ikke medfører erstatningsplikt for det offentlige. Eiere 
og rettighetshavere som blir nektet konsesjon nettopp fordi konse- 
sjonsmyndigheten har funnet en overvekt av skader eller ulemper 
kan derfor ikke ha krav på erstatning. 
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b. Fredning 

Vassdrag kan også fredes mot kraftutbygging med hjellll'lel i naturvern- 
loven av 19.Juni 1970. Spørsmålet om og i tilfelle i hvilken ut- 
strekning Økonomisk tap som følge av fredningsvedtak kan kreves 
erstattet, blir å avgjøre etter lovens§ 20, som lyder: 

"Økonomisk tap som fØlge av vedtak i medhold av denne lov 
kan i samsvar med alminnelige rettsgrunnsetninger kreves 
erstattet av staten." 

Bestemmelsen har en annen ordlyd enn den tilsvarende bestemmelse i 
naturvernloven av 1954 og antas å innskrenke det offentliges erstat- 
ningsansvar i forhold til denne. 

En har til nå ingen rettsavgjørelse av erstatningsspørsmålet etter 
den nye lov. 

Spørsmålet om det offentliges erstatningsplikt ved innskrenkninger i 
eiendomsrådigheten har vært sterkt fremme i de senere år. Området er 
i sterk utvikling. Rettspraksis har i den senere tid satt relativt 
snevre grenser for erstatningsplikt som fØlge av rådighetsinnskrenk- 
ninger vedrørende fast eiendom, Jfr. særlig Høyesteretts enstemmige 
dom i plenum 7.februar 1970 i den første erstatningssaken mot staten 
etter den midlertidige strandloven av 25.Juni 1965. Høyesterett kom 
i denne dom med en del generelle betraktninger om erstatningsplikt ved 
regulering av eierrådigheten. Utgangspunktet måtte være at lovgiv- 
ningens regulering av eierrådigheten normalt ikke påfører det offent- 
lige erstatningsplikt og at det, for så vidt ingen avståelse blir 
krevet, skal meget til før det må betales erstatning etter prinsippet 
i Grunnlovens§ 105. 

Utvalget antar på dette grunnlag at forslaget til verneplan normalt 
ikke vil medføre erstatningsansvar for det offentlige. 

Avslutningsvis nevnes at foranlediget av den forsterkede Industri- 
komites anmodning i Innst.S.nr.305 (19€8-89) om Gabrielsen-komiteens 
innstilling, ble det i desember 1989 nedsatt et utvalg med fylkesmann 
Erling Sandene som formann. Det har hatt til mandat å utrede spørs- 
målet om det bør ytes kompensasjon til kommuner ved ikke-utbygging av 
vassdrag på grunn av naturvernhensyn, herunder eventuell art og omfang 
av de støttetiltak som kan komme på tale, samt eventuelle finansierings- 
muligheter og økonomiske konsekvenser. I tillegg til dette skulle ut- 
valget ta stilling til de konkrete kompensasjonskrav som er fremsatt 
fra kommW1alt hold i anledning av konsesjonsnektelse til svensk regu- 
lering av Femurrl. Utvalget avga innstilling i desember 1970. 

4. Behandling av planleggings- og konsesjonssaker som ikke omfattes av 
verneplanen. Behov for permanent kontaktutvalg 

Utvalget vil understreke at selv om en god del av det som er igjen av 
Norges utbyggbare vasskraft blir behandlet og vurdert av dette utvalg, 
må alle fremtidige reguleringer (og erverv) som før behandles etter de 
regler som er foreskrevet i vassdragsreguleringsloven og ervervskonse- 
sjonsloven. 
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Ved lovendring 19.juni 1969 fikk lov om vassdragsreguleringer et tillegg 
(§ 4 a) som har som siktemål å bringe interesser som er knyttet til 
"vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv" inn i planleggingen på 
et tidlig stadium. Loven åpner veg for kontakt fra de enkelte interes- 
ser direkte til planleggeren. Den erfaring som er høstet i den korte 
tid loven har virket, tyder på at denne form for kontakt ikke alltid 
resulterer i det som vel var hovedhensikten: Utarbeidelse av aktuelle 
alternativer før søknaden sendes inn. Resultatet er ofte ikke stort 
bedre enn før: Først etter at sØknaden foreligger, kan ønsker om alter- 
native løsninger bli konkret utformet. 

Utvalget er kommet til at man kan få en bedre løsning ved å koble inn 
et koordinerende ledd mellom planleggerne og vedkommende interesser. 
Det kan f.eks. ordnes ved at Vassdragsdirektøren får knyttet til seg et 
råd som har representanter fra de ulike interessegrupper. Så snart 
melding om planlegging kommer, kan han ta saken opp med rådet og så 
snart som mulig få klarlagt om det er ønskelig med alternative utred- 
ninger. I nevnte lovparagrafs post 3, 2.punktum, står: "I kunn- 
gjøringen skal de interesserte oppfordres til innen en nærmere fast- 
satt frist av ikke under 3 måneder, å sende planleggerer. en redegjørelse 
for de forhold o ønskemål som de mener det bør tas hensyn til." Det 

er ønskelig at gjenpart av redegjørelsene sendes 1mssdragsdirektøren 
slik at han og rådet holdes orientert, men oppfordring om det antar 
man kan tas inn i kunngjøringen uten at loven av den grunn behøver å 
endres. 

I samsvar med uttalelsene i et møte hos Irrlustriministeren 7.april 1970, 
der også Kommunalministeren deltok, er det enighet i utvalget om at 
denne form for informasjon bør fortsette i tiden fremover. 

Det er enighet i utvalget om at den kontakt som her er etablert mellom 
fagfolk fra kraftutbyggingssektoren og representanter fra friluftsliv, 
naturvern, naturvitenskapelige interesser og konsesjonsbehandlende 
myrrligheter under utarbeiding av verneplanen har vært svært rasjonell. 

Erfaringen er så positiv at man vil anbefale at utvalget fortsetter som 
et forum for gjennorrrlrøfting av løpende saker og aktuelle problemer. 
Det ligger da nær også å l a  utvalget få den rådsfunksjon som er skis- 
sert ovenfor. Det bØr overveies om det vil være fordelaktig å utvide 
utvalget med et par nye representanter for å dekke et bredere felt. 
Det forutsettes også at de ulike interessers representasjon i utvalget 
kan tas opp i forbirrlelse med slik utvidelse. 

Vassdragsreguleringslovens§ 5 inneholder bestemmelser om hvilke opp- 
lysninger og ppgaver som skal følge med når det søkes om regulerings- 
konsesjo. Pa denne bakgrunn kan utvalget gi verdifulle råd når det 
gjelder a avgjøre hvilke tilleggsopplysninger som må fremskaffes før 
søknaden tas opp til behandling, og eventuelt peke ut sakkyndige som 
kan kontaktes. 
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II SPESIELL DEL 

I denne del av utvalgets rapport omtales først hvilke opplysninger som gis 
i tilknytning til oversikten over de enkel te vassdrag. II .1). 

Dernest gis en liste over alle de vassdrag som utvalget har behandlet (II.2). 

I avsnitt II.3 gis så en oversikt over de vassdrag som er tatt med i verne- 
planen. 

I det følgende avsnitt II.4 omtales de vassdrag som foreslås vernet varig 
allerede nå. 

I avsnitt I I . 5  omtales objekter utvalget ikke har tatt endelig stilling t i l .  

I avsnitt II.6 gis en detaljert gjennomgåelse av de enkelte vassdragene. 

1. Opplysninger som gis vedrørende de enkelte vassdrag 

Vassdragsnummer m.v. 

Ved hvert vassdrag finnes et nummer som refererer seg til et vassdrags- 
register utarbeidet av NVE. Dette deler Norges vassdrag inn i 1000 hoved- 
grupper ordnet geografisk etter ut.Løps s ted i havet. NedbØrfel tets stør- 
relse er medtatt under de fleste vassdrag. Uttalelsene om de enkel te 
vassdrag fra Stortingets Lndus t.r fkomi te er gjengitt fra Innst.S.nr,305 for 
1968-6], som beharrllet ::abrielsen-komiteens innstilling. 

!_eksk utnyttelse 

Størrelser, på de enkel te utbygde kraftverk eller kraftverksprosjekter 
er angitt ved deres '.bPstemr.1ende årsprodul<s.ion", Dette er den produksjon 
som kan oppnås i 90% av alle år, beregnet på grunnlag av vedkommende 
regulerinc;skurve. 

i:oe presist uttrykk for et kraftverks produksjonsevne gir dette ikke. 
Det sier ikke noe om den virkelige fordeling på sommer- og vinterkraft 
og om størrelsen av eventuell overskuddsproduksjon. 

Utvalget har imidlertid ikke sett det som sin viktigste oppgave å gi 
så vidt detaljerte oppgaver, noe det forøvrig heller ikke har vært 
grunnlag for i mange av de tilgjengelige planer. 

For å forenkle :'remstillingen har vi derfor no Id t oss til "bestemmende 
årsproduksjor," som størrelseskarakteristikk. Dette begrepet har dess- 
uten den fordel at det er vel innarbeidet. I tilfelle der f.eks. sær- 
lig stor vinterproduksjon har vært av betydning for vurderingen av et 
prosjekt, er dette særskilt nevnt . 

Som en novedregel er produksjonstall bare oppgitt for kraftverk eller 
kraftverksprosjekter med effektinstallasjon større enn 1000 k'l l. Er de 
mindre, er det brukt uttrykk som "mindre kraftverk", "ubetydelig ut- 
bygging" o.l. 

Kraftverksprosjektene (nyttbar, ikke utbygd vasskraft) er plassert i 
kostnadsklasser etter utbyggingskostnad dividert med bestemmende års- 
produksjon. Utbyggingskostnadene er søkt justert opp til kostnadsnivå 
1970. ..usteringene er summa.risk gjennomført og innebærer derfor en viss 
usikkerhet. Det har ikke vært anledning til å gjennorrg1 de foreliggende 
kostnadsoverslag i detalj. For en del prosjekter har en ikke funnet 
brukbare grunnlag i det hele tatt. 
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Etter kostnadsnivå 1970 angir klassene: 

Kostnadsklasse I 26 øre/kh'h 
II n A 26 - 34 II 

II E B 34 42 " - 
" I I I  42 II - 

Kostnadsklassee faller sammen med dem som er br:.ikt i tNE's publika- 
sjoner "Nyt.tbar: vasskraft i Nor ge" ( 1 9 6 1 ) ,  og "Utbygd vasskraft i 
Nor-ge" (19C:9), men det er foretatt to endringer: Klasse ::II og IV er 
slått sa::-.mer. til en ny klasse =rr or; klasse II er delt i kl:i.sse =r A 
og II '.3. 

Kl a s se gr'e nse  ne må oppfattes som "veiledende". ::::tter be r-e gr.Lng 2.·.• 

u tbygg Lngako s tnad i øre/k ' : ih  er det foretatt en sk jønrsme s s tg vurde r mg 
a·, pr-o s jek t e t , de r det sær-I ig e r Lag t vek t ;:>å pr-oduks jono ns to:•dlinr; 
p& sc:".im(;rkY'2.ft1,·i:1-:-.erk:.•::i:t 0i; :2.stk::--a:t/o·.rr,rskuddskr2.:'t, dvs. de :ak- 
t.or=r som 2.:C1":c kor."!.;' t . i2 .  ut-:r:;kz< i +n l Le t f:,r "be s temnendc :\;spr·0dll1{- 
2Q:1··. e"1=---e • .. -l1rj_.r::--ger. }1a; :. e n d e L t.: l f e l l e  ø r t  -':'.il at p!"SJAktct  
er ' ::,].it-: r1:r: "" t  P ; .  ko s t.nad sk l.a s se opp e Ll e r ned. 

'-'·:is kr-a :'tprod·.1.1<s:o:-:::-, i tekster. e:-- karakterisert som "dyr-" ei l e , '  
"'::Ji 11 is", er i:ie"ti=- i :o!:"old til ar.ner: va s sk r-a :t som ida e nse s som 
nyt t.car-. '."-P. t er ikke se t t bort :'!"a at en fremtidig '-'- 1.,L,cts.::c: ko n r;Jøre 
all der; omta l tø va s sk ra f t ent.en d.;r eller tillig. 

:,!:1d0r de: e··J<el :.e objek:er er bare omtalt u tbygg i ngamul Lghe te r der '.'i 
k je nne r til at det er lagt fram p.l ar.e r i en eller annen f'o rm. O;J::i- 

gave r.e e:- de r-f'o r mu l Lge ns ikke f'u Ll s tcnd Lge . Cet har ikke vær t mul l g 
å ko.rtakt.e alle utbyggingsir.teressenter i de aktuelle områder, os d e t .  
kan derfor ikke utelukkes at det finnes planer vi ikke kjenner til. 

e t : '  05s  klart at det ennå finnes nyttbar vasskraft som ikke er 
undersøkt, og at kraftkilder som en idag .ikke vil bygge ut, kan bli 
funnet Lønnsomme i en fremtidig energis.i tuasjon og under nye tekniske 
f'cr-u t.setn Lnger-. Det understrekes derfor at de opplysninger som er e;j.tt. 
om vasskraften er basert på dagens forold. 

Så l a n g t  d e t  ha r vært p r a k t i s k  mul ig  f o r  u t v a l g e t ,  har- en i d e t t e  
avsn i tt tatt med opplysr:inger om resipient- og vass forsyningsforhold. 

Verneinteresser 

Ver-ne trrte re s se ae er delt i to avsnitt, nemlig a. Naturvern- or; frilufts- 
interesser og b. '.·-:2. turvitenskapelige interesser. En har søkt å legge 
særlig vekt på de naturvitenskapelige interessene, bl.a. fordi Gubriel- 
sen-komiteen kun berørte nem nokså perifert. 

I debatten omkring vern av våre vassdrag har det vært en tendens til å 
trekke fram det unike som det mest verneverdige. Riktignok er sjeldne 
lokaliteter viktige naturvitenskapelige dokumenter, men i moderne viten- 
skapP.lig tankegang må likevel hele systemer prioriteres 
høyest. Vassdragene, avgrenset i terrenget som nedbørfelt, utgjør på 
mange måter de naturligste enheter for landskapsinndeling. Dette gjel- 
der som velavgrensede systemer for landskapsutvikling hvor de mange 
forskjellige prosesser stadig tærer ned overflaten, og ikke minst 
gjelder det at vassdragene utgjør Økosystemer hvor plante- og dyrelivet, 
i vatn så vel som på landjorden, gjennom årtuseners utvikling har 
etablert en komplisert og sårbar likevekt. Vassdragene utgjør derfor 
velegnede og nødvendige enheter for studiet av de naturlige lovmessig- 
heter. Ved reguleringer vil de etablerte likevektsforhold forstyrres 
i større eller mindre grad, og det vil være umulig å gjenskape de opp- 
rinnelige tilstander i strengt naturvitenskapelig forstand. 
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De system som vassdragene representerer danner et stort spekter av 
ulike typer. En lang rekke faktorer er med på å gi vassdraget dets 
karakter, for eksempel klima, geologi, topografi osv. Alle slike 
faktorer vil variere fra sted til sted, og vil være viktige elementer 
i det fysisk-kjemiske og biologiske system. Det er av fundamental 
betydning at det bevares et representativt nett av type- og referanse- 
områder for naturvitenskapelig forskning. Et typevassdrag kan være 
representativt for en region, og et referansevassdrag må oppfylle 
strenge krav til uberørthet, idet det er referansemuligheter til de 
naturlige forhold det her er viktigst å bevare. Utvelgelsen av slike 
type- og referansesystemer er meget vanskelig å foreta, og kan bare 
gjøres av vitenskapsmennene selv. 

Samfunnspolitisk må det sees på som en viktig oppgave at naturviten- 
skapen sikres et akseptabelt nett av slike vassdrag, ikke minst fordi 
menneskelig ekspansjon er nært knyttet sammen med muligheten for økt 
viten og erkjennelse. Studiet av aksjon - reaksjon i naturlige syste- 
mer må gå parallelt med studiet av de virkninger menneskeligP. forstyrrel- 
ser har på de naturlige miljØtilstander. Skal de mange problemer som 
man i denne sammenheng stilles overfor bli løst, er det en forutsetning 
at mulig.et for referanse til de ulike naturmiljøer sikres. 
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2. Oversikt over objekter 

I fØlgerrle liste over objekter er tatt med alle de vassdrag som utvalget 
har behandlet. 

A. Vurdert av Gabrielsen-komiteen (med nummer fra komiteens innstilling) 

B. " " Kontaktutvalget ved Universitetet i Oslo 

a) Prioritert verneverdig 

b) Ikke prioritert 

c. II II andre 

D. Objekter omtalt i egne avsnitt 

E. 

F. 

II utvalget har foreslått vernet 

II II II II varig vernet, på grunn av 

1) tilknytning til nasjonalparker o.l., eller at saks- 
komplekset anses errlelig avklaret gjennom konsesjons- 
beharrlling 

2) at de kjente utbyggingsinteresser er ubetydelige, 
men vernehensynene er vesentlige 

G. 1) Verneobjektenes energipotensial i GWh, og 

2) deres kostnadsklasse 

H. Objekter utvalget har vurdert, men ikke fremmet verneforslag for 

I. 

K. 

II II ennå ikke har tatt stilling til 

II som har vært konsesjonsbehandlet 

Som det fremgår av listen har en tatt med alle de vassdrag som er 
inkludert i Gabrielsen-komiteens innstilling, enten de er aktuelle 
verneobjekter eller ikke. Som listen viser har utvalget funnet det 
hensiktsmessig å gi objektene 1 rapporten nye nummer. 
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3. Oversikt over verneplanen 

I det følgende er gitt en oversikt over de objekter utvalget har tatt 
med i verneplanen. Utvalgets forslag til verneplan er enstemmig, men 
det gis særuttalelser for Jotunheimen og Hardangervidda og noen få 
andre objekter, jfr. nærmere omtale nedenfor og Ul'rler de respektive 
objekter i avsnitt II.6. 

Oversikt 

1. Tista 
2. Messeelva m/vannsjØ 
3. Hurdalsvassdraget m.v. 
4. Oslomarkvassdragene 
5. LjØra 
10. Trysilvassdraget 
11. Atna 
12. Åsta 
13. Moelv m/Næren 
15. Lora 
18. Espedalsvatn/Breisjøen 
22. Nordre Syn:iin/Helin 
23. Heggefjorden 
24. Buvassfaret/Lomsdalselv 
25. Vassfaret 
26. Deler av Jotunheimen/Breheimen 
'Z7. Drammen Nordmark 
28. Holleia 
29. Tyrifjorden 
30. Flakevatn 
32. Sidevassdrag i Hol 
33. 11 11 Ål 
34. Vassdrag i Hemsedal 
35. " " Gol 
36. TodØla 
"57. KrØderen 
38. Norefjellområdet 
;/9. Vergjedal/Eggedal 
40. Skrimfjellområdet 
41. Deler av Hardangervidda 
42. Farris m/tilløp 
44. Sjåvatnområdet 
45. Lifjellområdet 
46. Seljordvatn-Flåvatn 
47. Herreel va 
48. Bamble/Solum/Drangedal 
49. Rørholtfjorden 
51. Området vest for Fyresvatn 
52. Rukkeåi/Dalåi 
53. Ånrlalsvassdraget 
55. Gjerstadelv 
56. Vegårselv 
58. Bykhyl/Bossvatn 
59. Njardarheim m.v. 
€,o. Lyngdalsvassdraget 
61. Bjerkreimvassdraget 
62. Fuglestadåna 
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63. Håelva 
64. Orreelva 
65. Figgjo 
69. Frafjordvassdraget 
f f).  Tøtlandsåna/Melandsåna. 
70. Vikedalselva 
75. Opo m/Låtefoss 
76. Granvinelvi 
77. Fosselv m/Steindalsfoss 
78. Eikjedalselv m/Bratte 
79. Oselvi 
83. Ynnesdalsvassdraget 
84. Stølsheimen 
86. Lærdalsvassdraget 
90. Undredalselvi 
92. Utlavassdraget 
94. Årøyelva/Sogndalselva 
95, Kvinna m/Kvinnafoss 
97. Storelva m/Laukelandsfoss 
98. Jølstra m/Huldrefoss 
100. Oldenelv 
101. Hornindalselv/Eidselv 
103. Bondalsvassdraget 
104. Norangsvassdraget 
105. Vesteråselv m/Storseterfoss 
106. Reindalen m/Reindalsfoss 
lo8. Valldalsvassdraget 
111. Istra m/Stigfoss 
114. Drivavassdraget 
115. Ålvun:ia/Innerdalen 
ll6. Todalen 
ll7. Søya 
119. Kongsvoll-Hjerkinn 
121. Jrytdalselva 
124. Gaula 
129. No rdda Lse Lv 
130. Aursun:ilielv 
132. Snåsavatn 
1"57. Gressåmoen-Øvre Luru 
139. sørlivassdraget 
140. Børgefjell 
141. Terråkelva 
143, Nevanvatn/Djupvatn 
144. Sausvassdraget 
145. BrusjØvassdraget 
147. BØrjedalsvassdraget 
148. Sørvassdalen 
151. Drevjavassdraget 
153. Saltfjellområdet 
154, Langvatn 
155. Valnesvassdraget 
157. Vassdrag i øvre Valnesfjord 
158. Vassdrag i Straumbygda 
159. Sulitjelma.-Skjomen (Rago) 
162. Elvegårdselv(Vassdalen) 
163. Lakså (Evenes) 
164. Melåvassdraget 
169. Tennevikvassdraget 
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170. Rensåelvvassdraget 
172. Spansdalsvassdraget 
173. Salangselva 
174. Ånderdalen 
175. Kaperelva 
180. Rossfjordvassdraget 
181. Målselvvassdraget 
184 .. Sagelva 
185. Skogsfjordvassdraget 
186. Breidvi.kelva 
187. Lyngsdalselva 
188. Signaldalselva 
190. Manndalselva 
191. Reisavassdraget 
194. Storelva til Burfjord.en 
196. Repparfjordvassdraget 
197. Kokelva 
198. Snøfjord.vassdraget 
199. Stabburselva 
200. Lakselva 
201. Børselva 
202. Storelva til Storfjorden 
203. Tanavassdraget m/Øvre Anarjåkka 
204. Julelva 
205. Vesterelva 
206. Sandfjord.elva 
2CJ7. Tverrelva 
2o8. Komagelva 
2()9. Vestre ,.1akobselv 
210. Bergebyvassdraget 
211. Meskel va 
212. Bruelva 
213. Vesterelva 
214. Klokkerelva 
215. Neidenelva 
216. Munkelva 
217. Langfjord.vassdraget 
218. Ellen- og Øydevassdraget 
219. Karpelva 

I alt er altså 144 objekter tatt med i verneplanen. Heri er inkludert nær- 
mere 90 objekter der enten de kjente kraftutbyggingsinteresser er ubetyde- 
lige, eller der utbygging allerede er foretatt, men ytterligere kraftutbyg- 
ging bør unngås. Disse objekter er likevel tatt med i verneplanen, da ut- 
valget dermed vil understreke deres verneverdi. I noen tilfelle dreier det 
seg om vassdrag i nærheten av større befolkningskonsentrasjoner, noe som 
bidrar til å øke verneverdien. 

For 54 av objektene i verneplanen kan det kjente produksjonspotensialet 
ikke sies å være ubetydelig. Dersom Hardangervidda og Jotunheimen holdes 
utenfor, utgjør produksjonsmulighetene, slik de er forklart under de res- 
pektive vassdrag, i de objekter som verneplanen omfatter ca. 15 800 GWh/år. 

For Hardangervidda og Jotunheimen er det ikke enkelt å anslå produksjons- 
tallene på grunn av de divergerende synspunkter som gjør seg gjeldende 
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i utvalget for disse objektene. Hvis en bare regner med det prod.uk 
sjanspotensialet som det er ensterranighet om å unnta fra kraftutbygging, 
utgjør dette for Jotunheimen 1 200 GWh (Sjoa), og for Hardangervidda 
2 200 GWh (Hein-Halne og storparten av Eidfjord-Syd). Legges dette til 
grunn kommer det produksjonspotensial som foreslås unntatt fra kraft- 
utbygging opp i ca. 19 200 GWh. Dette utgjør omlag en tredjedel av den 
gjenværende utbyggbare vasskraft. 

Som det fremgår av avsnitt II.6 mener Elgmork, Erichsen, Germeten og 
Gjærevoll prinsipalt at det ikke bør foretas noen inngrep i Jotun- 
heimen eller Hardangervidda i kommende 10-årsperiode, og at disse 
områder i sin helhet bØr tas med i verneplanen. Dette ville i tilfelle 
representere ca. 6 500 - 7 000 GWh for Jotunheimen. Eidfjordverkene er 
anslått til å gi 4 800 GWh, heri inkludert Tinnhølenfeltet som idag gir 
,300 GWh i Numedalslågen. Det reelle produksjonstap er således 4 500 GWh. 

Utvalget har måttet utsette behandlingen av 6objekter, dels på grunn 
av manglende vurderingsgrunnlag og dels for a få planen ferdig i 1970, 

I tillegg til forannevnte 46objekter er det 32 objekter som utvalget rn<:e 
har tatt med i verneplanen. 

4. Vassdrag som foreslås varig vernet 

Som omtalt i avsnitt I.3 er hensikten med en verneplan i første rekke 
å få fastlagt hvilke vassdrag som varig bør unntas fra kraftutbygging, 
helt eller delvis, men av flere grunner er en kommet til at det mest 
hensiktsmessige er at verneplanen som hovedregel vedtas for 10 år. 

En regner imidlertid med at de fleste vassdrag som er med i planen vil 
bli vernet varig i neste omgang. 

Som omtalt i nevnte avsnitt foreslår likevel utvalget at vedtaket om 
verning for en del objekter allerede nå gjøres uten tidsbegrensning. 
Bakgrunnen for dette varierer fra objekt til objekt. 

For følgende vassdrag foreslås vedtaket om verning uten tidsbegrensning 
gjort av hensyn til nasjonalparker eller andre verneområder: 

10. Trysilvassdraget 
22. Nordre Synd.in og Helin 
25, Vassfaret 
26. Sjoa (se dog Wessels særuttalelse) 
84. Steinslarrlsvassdraget i Stølsheimen 
115, Ålvurxia (Innerdalen er fredet ved kgl.res. i 1967) 
119, Drivstua, Kongsvoll, Hjerkinn 
121. Grytdalselva 
lYf. Gressåsmoen-Øvre Luru 
140. BØrgefjell 

(159) Laksåga (Rago) 
174, Ånderdalen 
181. Målselv 
199, Stabburselva 

(203) Øvre Anarjåkka 
218. Ellen- og Øydevassdraget 
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Dessuten foreslås følgende vassdrag vernet på varig basis, fordi saks- 
komplekset må anses for erxlelig avklaret gjennom konsesjonsbehandling: 

12. Åstavassdraget 
18. Espedalsvatn/Breisjøen 
154. I.angvatn (1 Rana) 

Endelig foreslås varig vern for de objekter der utbyggingsinteressene 
er ubetydelige, men vernehensynene er vesentlige. 

5. Objekter utvalget ikke har tatt stilling til 

For 46 objekter har utvalget måttet utsette behandlingen, dels på grunn 
av manglende vurderingsgrunnlag, og dels for å få planen ferdig i 1970. 
En del av disse vassdrag er behandlet i egne avsnitt i rapporten, men 
endelig starrlpunkt er ikke tatt nå, da ytterligere utredninger er igang 
eller bør foretas. De opplysninger som er fremkommet i og med utvalgets 
foreløpige behandling av disse vassdrag, bør tas med i vurderingen under 
det videre utredningsarbeidet. Utvalget vil fortsette sin behandling 
når interessene er nærmere avklaret. 

Følgerrle vassdrag har fått omtale i egne avsnitt: 

20. Etna/Dokka 
Bo. Vossovassdraget 
91. Flåmsvassdraget 
123. Orkla 
131. Forra 
142. ÅbjØra 
149. Vefsna 
159. Sulitjelma-Skjomen 
195. Al ta 



6. Objekter omtalt i egne avsnitt 

Her fØlger en detaljert gjennomgåelse av i alt 115 objekter 
som utvalget har vurdert. Gjennomgåelsen er ordnet fylkesvis 
fra Østfold til Finnmark. 

I en del tilfelle mangler opplysninger un:ier ett eller flere 
punkter i et avsnitt. (Det kan f.eks. mangle opplysninger 
un:ier punktene resipientforhold og vassforsyning.) I slike 
tilfelle er vedkommerxie punkter i stor utstrekning utelatt. 



Objekt nr.lo 

TRYSILVASSDGE'T (KURA) - Vassdrag nr.979 

Fylker: 
Komtuner: 
NedbØrfelt: 

Hedmark og sør-Trørrlelag 
Røros, Tolga-Os, Rerrlalen, Engerdal og Trysil 
5510 lon2 (til riksgrensen) 

Vassdraget begynner i grensetraktene mellom Hedmark og Sør-TrØrrlelag. 
På strekningen fra Femurxi til Karlstad ved Vånern i Sverige faller elva 
ca. 63() m. På norsk side er landskapet som omgir vassdraget preget av 
store rolige skogpartier og områder over skoggrensen. De største sjøene 
i vassdraget på norsk side er foruten Femurxi (202 km2), Isteren (27 km2), 
SØlnsJøen (21 lon2) og Engeren (12 km2). Strarrlstrekningen på Femurrl er 
ifølge "Femurrlutvalget" ansl!tt til 200 km. Langs hele vassdraget fra 
Femurxi til svenskegrensen er det veg. 

GABRIELSEN-KOMITEEN ( G 3) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen mener at Femurrlen og området mellom Femunden og 
riksgrensen med sin beliggenhet og sine naturforhold tydelig 
peker seg ut som et område som det må være ønskelig å bevare 
for friluftsliv - fotturer, Jakt, fiske og andre former for 
rekreasjon, og anbefaler at Femurrlen og andre vassdrag i 
Femurxismarka mellom Femurrlen og riksgrensen blir bevart urørt. 

Formannen og Eriksen forutsetter at fredningen av Femurrlen 
og Røavassdraget begrenses til 10 år og at spørsmålet om 
fortsatt fredning blir tatt opp til vurdering innen 10-års- 
periodens utløp, idet Femurrlen og Rogen da bØr ses urrler ett." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Trysilvassdraget med Femurrl i gruppen 
"Øremerkes, særskilt behandling". 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget antas å forurenses noe fra mindre tettsteder og spredt be- 
byggelse. 

b. Vassforsyning. Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft. 

Utbygd vasskraft 

Lutufallet 
Sagnfossen 

Sum 

67 GWh 
9 II 

76 GWh 

.. Bortsett fra et mirrlre verk i Engerdal er det bare ubetydelig kraftut- 
bygging pl norsk side, og vassdraget er praktisk talt uregulert. 

På svensk side (Klara) er det i dag 9 kraftverk som tilsammen nytter 
163 m f a l l .  
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er sØkt om regulering av Femund med 1,8 m, tilsvarende ca. 360 mill.m3 
magasin. Opprinnelig gjaldt sØkna.den også regulering av Rogen og Isteren, 
men dette er senere frafalt. 

Regulering av Femund gir fordeler vesentlig i den svenske del av vass- 
draget, der en regner med at ytterligere 63 m kan bygges ut. I de ut- 
bygde fall vil reguleringen gi en produksjonsøkning på 14o GWh i Sverige 
og 20 GWh i Norge. 

Reguleringen muliggjør også utbygging av ca. 60o GWh forholdsvis dyr 
kraft (klasse II B) på norsk side. Produksjonen fordeler seg noenlunde 
likt på to kraftverk: 

Heggeriset kraftverk nytter fallet fra Trysilelv ved Femundsundet til 
Engeren. Underveis tas Lerå, Bjørn! og Kansbekk inn på driftstunnelen. 

Trysil kraftverk nytter fallet mellom Engeren og Trysilelva ca. 1,5 km 
ovenfor Flenas utløp. Øvre del av Trysilelva overføres til Engeren ved 
en 1,5 km tunnel fra Eidet. Røa og Flena. tas inn på driftstunnelen. 

Ytterligere utbygginger på norsk side har vært på tale, men planene 
anses i dag for å være urealistiske av naturvernmessige eller Økonomiske 
grunner. 

Søknaden om konsesjon på regulering av Femund er avslått av departementet, 
me saken er innanket for Stortinget. 

De øvre deler av vassdraget med traktene rurxitFemurxl ligger for det meste 
i statsalmenning. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Områdene langs vassdraget er utnyttet svakt turistmessig. Forholdene skulle 
ligge vel til rette for en betydelig ekspansjon i turistnæringen. 

Av rekreative interesser ko111ner fisket i første rekke. Av fiskearter finnes 
laks, ørret, harr, sik, røye, gjedde, lake og abbor. Fisket i Trysilvass- 
draget er av stor betydning, for de fastboende som kilde til turistinntekter 
og som viktig ma.tfiske og for de tilreisende som sportsfiske. Vassdraget har 
et av Sør-Norges rikeste innlandsfiskerier til tross for sterk beskatning. 
De naturlige forhold for fiskeproduksjon er gode. Kvantum fisk av lakse- 
familien som blir fisket i vassdraget på norsk side, er ifølge "Femundtrtva.L, 
get" anslått til ca. 70 000 kg/år. 

Statens Naturvernråd har foreslått utlagt en nasjonalpark på 14o km2 mellom 
Femund og svenskegrensen. Regjeringen har i stortingsmeldingen om nasjonal- 
parker forutsatt at det ikke blir tatt erxlelig stilling til denne nasjonal- 
parken før reguleringssaken er avgjort. Konmuna.ldepartementet har nA frenmet 
forslag bl.a. overfor konmunene om en utvidelse av nasjonalparken til ca. 
350 km2. Selv om de endelige grenser ikke er fastsatt, antas østgrensen til 
nasjonalparken å burde fØlge riksgrensen mellom røys nr.143 og 147. Nasjonal 

-parken vil bli liggende vest for denne strekningen, men ikke nå fram til 
Fernund på noe punkt. Det forutsettes imidlertid i departementets forslag 
at området mellom nasjonalparken og Femund legges ut til landskapsvernområde. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Med sine 202 km2 overflateareal er Femund Norges nest største innsjø, og 
den eneste store innsjø i Sør-Norge, hvor nedbørfeltet i liten utstrekning 
er påvirket av sivilisatoriske forhold. Nedbørfeltets kontinentale belig- 
genhet i barskogregionens øvre sone gJØr Femund, Isteren og Trysilvassdraget 
forøvrig til viktige studieobjekter for forståelse av blant annet stoff- 
skifte og produksjon i denne type vassforekomster. 

Femunds betydning understrekes ved at den av Project Aqua i Det inter- 
nasjonale biologiske program er medtatt blant de sJøer som bør beskyttes 
på grunn av sine naturhistoriske verdier og som forskningsfelt. Det er 
meningen at Femund skal inngå i et verdensomspennende nett av referanse- 
områder for naturvitenskapelig forskning (UNESCO). Dette også på grunn av 
de interessante landskapstyper, samt fysisk-kjemiske og biologiske forhold 
i selve innsjøen. Utforskningen av Femund er videreført i sammenheng med 
Den internasjonale hydrologiske dekade, og en dekadestasJon for kontinuer- 
lige registreringer er anlagt ved Femundsenden. 

For naturvitenskapen er det viktig å kunne bevare relativt store områ.der 
uforstyrret, med de planter og dyr som lever i områ.det. Femund og Femunds- 
marka representerer et slikt typeområde, så upåvirket at man med rimelighet 
kan betrakte dette som referanseområde der det eksisterer en karakteristisk 
fysisk-kjemisk og biologisk balanse. 

På naturvitenskapelig grunnlag er Femund og Isteren prioritert som verne- 
verdige. 

UTVALGETS VURDERING 

Gabrielsen-komiteen brukte hensynet til friluftsliv - fotturer, Jakt, fiske 
og andre fonner for rekreasjon som grunnlag for sin anbefaling om åla 
"Femund.en og andre vassdrag i Femundsmarka mellom Femund.en og riksgrensen" 
bli bevart uberørt. 

Etter at konsesjonssøknaden for Rogen-Røavassdraget er trukket tilbake, 
vil den av Statens Naturvernråd foreslåtte nasjonalpark kunne opprettes. 

Konmuna.ldepartementet har i slutten av oktober 1970 sendt ut til uttalelse 
et forslag om en vesentlig utvidelse av den foreslåtte nasjonalpark fra 
140 km2 til 350 km2. Mellom den foreslåtte parks vestgrense og Femund fra 
Nordvika nesten til Elgå - i samsvar med synspunkter som kom fram i Kommunal- 
komiteens innstilling om Naturvernrådets landsplan - er foreslått et land- 
skapsvernområde med hjemmel i naturvernlovens§ 7, 

Disse frednings- og verneforslag er uttrykk for de store verneverdier som 
knytter seg til områdene rundt Femurrl. I tillegg er de naturvitenskapelige 
interessene i områ.det blitt klart dokumentert. 

Utvalget legger også vekt på at den kraft som det er spørsmål om å innvinne, 
er forholdsvis dyr (kostnadsklasse II B). 

Med den store betydning Femund og Trysilelva har for friluftslivet, land- 
skapsbildet og de naturvitenskapelige interesser, mener utvalget at hele 
vassdraget bØr vernes varig, 
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Objekt nr.11 

ATNA - Vassdrag nr.18 

Fylke: 
Komnuner-r 
Nedbørfelt: 

Hedmark 
Folldal og Dovre 
1320 km2 

Atna.vassdraget har sine kilder ved Verkildalsvatn i Romane. Eneste 
større sjø i vassdraget er Atnasjøen (5,3 km2). Vassdraget renner ut 
i Glormia ved Atnosen i Østerdalen. Atna kan sies å danne skille mellom 
Rondane og fjellområdet østover mot Glomma.. Romane er bl.a. karakteri- 
sert av de store høydeforskjeller, området østover mot Glomma derimot har 
lett Østerdals-terreng. Det går veg langs vassdraget fra Glorrma. fram til 
Stadsbuøyen hvor vassdraget fortsetter inn i Rorrlane. 

GABRIELSEN-KOMI'I'ttN (G 6) 

Komiteen har behandlet den øvre delen av vassdraget som ligger i Romane 
nasjonalpark. 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Innen fredningsområdet finner man de øvre deler av Atna- 
vassdraget og Ulavassdraget. Disse blir ikke gjenstand for 
inngrep etter oversikten over nyttbar vannkraft. 

Komiteen finner det ikke sannsynlig at det vil kunne bli 
spørsmål om utbygging eller regulering i området og er til- 
freds med fredningsresolusjonen." 

Det fredningsområde og den resolusjonen som er nevnt gjelder Rondane nasjonal- 
park. 

TEKNISK U'fNYITELSE 

a. Resipientforhold: 

En er ikke kjent med at vassdraget forurenses i noen g r a d  av betydning. 

b. Vassforsyning: 

Opplysninger foreligger ikke. 

o. Vasskraft: 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Atna.vassdraget representerer en av de største gjenværende kraftkilder 
på Østlamet. Ifølge en maksimal ra.D1Deplan, som inkluderer betydelige 
overføringer fra nabovassdrag (Ula, Frya, Våla, Sølna, Grimsa, Folla og 
Driva) kan fallet mellom Atna.sjøen og Ringebu bygges ut til en produk- 
sjon pl vel 16oo GWh (kostnadsklasse II A, muligens II B). 

I tillegg koD111er en netto produksjonaØkning i nedenforliggeme kraftverk, 
som er beregnet til 50-100 GWh. 
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Sentralt i planen står reguleringen av Atna.sjøen ved 45 m oppdemming. 
Ca. 15 km av dalføret ovenfor vil bli satt urxier vatn. Utbyggingen 
omfatter ellers bare to mindre magasiner. I Sølna demmes Holmsjø 
(kote 951) og Breisjø (kote 946) samnen opp til kote 958, og reguleres 
mellom dette nivå og Holmsjøs naturlige, dvs. 7 m. Avsjø i Folla 
derrmes opp 3 m. 

Alle planlagte inngrep gjøres utenfor Rondane nasjonalpark, som derfor 
ikke vil bli direkte berørt. 

Bare en liten del av det nyttbare fallet er på Statens hender. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Områdene langs Atna kan sikkert utnyttes mer av turistnæringen. I Rorxiane 
har Den Norske Turistforening og private tilsammen et godt utbygget hytte- 
nett for fotturister. Det finnes en god del hoteller, i første rekke ut 
mot Gudbrandsdalen. Områdene østover mot Glomma er også utnyttet for fot- 
turisme. I disse traktene er det i første rekke privateide turisthytter. 
Selve Atnedalen har få turistetablissementer. 

Atnavassdragets øverste del ligger innenfor Rorxiane nasjonalpark, fredet 
ved kongelig resolusjon 21.desember 1962. Lenger nede grenser vassdraget 
til et område på ca. 20 000 dekar som er innkjøpt av Staten av naturvern/ 
fril uftshensyn. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Med Vitenskaps-Akademiets eiendom, Sør-Nesset, som basis er det utført 
en rekke naturvitenskapelige forskningsarbeider i området. Mange av disse 
pågår frenrleles, og mange prosjekter vil bli aktuelle i fremtiden. Her 
skal kort nevnes en del av de studier og muligheter som gjør området spe- 
sielt interessant for den naturvitenskapelige forskning: 

De siste 25 år er flere forskningsprogrammer innen meteorologi, geografi, 
geologi, zoologi og botanikk gjennomført i Atnedalen, og fortsatt er en 
rekke programmer aktuelle. Neddemming av myrområdene nord for Atnesjøen 
vil bety at mange interessante studier innen de nevnte fag vil umuliggjøres. 
Project MAR (internasjonalt prosjekt for bevaring av myrområder) nevner 
Atna.sjø-myrene som et verdifullt myromr!de, og området tilhører de lokali- 
teter som er prioritert som aktuelle fuglereservater, foruten at selve myr- 
området er prioritert som myrreservat. Som overalt hvor reguleringer av 
denne type foretas, vil også hydrologi og limnologi erxires totalt. 

AtnasjØfjellet og Atnedalen er et viktig område for ekskursjoner og under- 
visning på hovedfagsplan ved Universitetet i Oslo. Av de studier som fore- 
tas årlig, og som representerer verdifulle langtidsdata, er planteøkologisk 
forskning. Det må presiseres at Atnedalen, bortsett fra det naturgitte 
grunnlag, er et uhyre verdifullt område også fordi man her har gode og· 
varierte undersøkelser fra mange fagområder og over lang tid. Dette gjør 
det mulig å studere relasjonene mellom enkeltfaktorer på en for alle fag 
fruktbar måte. Å bygge opp et felt som dette krever et intenst og lang- 
varig arbeid, foruten store investeringer. Eventuelt tap av området ved 
reguleringer vil derfor være meget alvorlig for forskning innen flere fag- 
områder. 
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I kvartærhistorisk henseende er Atnedalen å betrakte som klassisk. Opp- 
demming her vil Ødelegge fenomener som har direkte sarmnenheng med utforsk- 
ningen av Romane. Det er en klar saII111enheng mellom Rondane og Atnedalen 
naturhistorisk, og for mange problemstillinger er det nødvemig at hele 
dette kompleks bevares. Nordre Atnedal med elvesletten til og med Atna.sjøen 
er foreslått for Project Aqua i Det internasjonale biologiske program som 
verneverdig stuiie- og referanseelv for faget geomorfologi. En regulering 
vil utvilsomt svekke verdien av Romane nasjonalpark. 

Atnavassdratet er på naturvitenskapelig grunnlag prioritert som verneverdig. 

'IJI'VALGETS VURDERING 

Store og viktige naturvitenskapelige interesser er her vel dokumenterte. 
Beliggenheten i forhold til Rondane nasjonalpark er meget gunstig. Frilufts- 
livet har vesentlige interesser i området. Alt dette tilsier etter utvalgets 
mening at vassdraget unntas fra kraftutbygging. 

Objekt nr.12 

ÅSTA-VASSDRAGET - Vassdrag nr.15 

Fylker: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Oppland og Hednrk 
Åmot, Vang, Ringsaker og Øyer 
647 km2 

Åstavassdraget har sin begynnelse på den østlige del av Hedmarksvidda 
(ca. 800-1000 m.o.h.) nær grensen mellom Hedmark og Opplaro. Landskapet 
har rolige former med fjellvidder, myr og skog. Til vassdraget hører 
sjøene Grunna, AkksJøen,Hornsjø, Gåssjø, Nedre og Øvre Åstavatn, Lyngsjø 
og Øyungen. Åsta renner ut i Glomma ca. 30 km nord for Elverum. 

GABRIELSEN-KOMITI:EN (G 4 og 5) 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Formannen, Eriksen og Mengshoel har intet å bemer-s e t.11 
en skånsom utnyttelse av Åstavassdraget." 

"KJelsrud, Krogh og Lyng anbefaler Åstavassdraget bevart 
uberørt. De peker på at det dreier seg om et vakkert, 
sentralt beliggeroe fjellterreng med stor hyttebebygplse 
og stort og stadig stigerne besøk av bilturister, Jegere 
og fiskere. Fraksjonen viser også til uttalelse fra fylkes- 
mannen i Hedmark 9.november 1962, hvoretter Hedmark kraft- 
verk ifØlge de vedtatte utbyggingsplaner for dette og Kraft- 
laget Opplandskraft vil "kunne dekke ethvert tenkelig kraft- 
behov i de nærmeste år framover", Jfr. Hedmark fylkestings 
vedtak i møte 29.november 1962." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Åstavassdraget 1 gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 
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TEKNISK UTNYI'l'ELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget antas å være relativt lite forurenset. Seterområdene som 
etter hvert synes å utvikle seg til hyttebyer, representerer dog en 
potensiell forurensingsfare. 

b. Vassforsyning. Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft. 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Full utbygging av Åsta mellom Bjørnås bru og utløpet i Glorrrna vil kunne 
gi vel 200 GWh. Det forutsettes anlagt et kunstig magasin ved 14 mopp- 
demning av Åsta ved Kvarstadseter. Utbyggingen er dyr og vil antakelig 
falle 1 kostnadsklasse III. 

Alternativt kan fallet fra Bjørnås bru bygges ut til Sør-Mesna og 
videre fra Nord-Mesna til Mjøsa. På grunn av at fallet blir større 
og at en kan nytte magasinene i sør- og Nord-Mesna, øker produksjonen 
til vel 250 GWh. Det forutsettes samne oppdemming ved Kvarstadseter. 
Utbyggingskostnadene vil ligge på grensen mellom klasse II A og II B. 

Åsta kan også nyttes ved delvis overføring til Mesna. En slik over- 
føring kan gjennomføres uten regulering ved Kvarstadseter. Det blir 
ikke bygd noen nye kraftverk, vatnet blir bare nyttet i de eksisterende 
Mesna-verk. Produksjonsøkningen her er beregnet til vel 50 GWh i kost- 
nadsklasse I. 

Det har vært søkt konsesjon på en slik delvis overføring av Åsta til 
Mesna. Søknaden er avslått av departementet, og avslaget er ikke inn- 
anket for Stortinget. 

Det er også søkt om overføring av vassdragets øverste del (fra Nedre 
Åstavatn og Skyttilbekken) til Moksa, samt 5 m regulering av Nedre 
Åstavatn. Dette vil gi 5 GWh billig produksjonsøkning i Moksa. Denne 
søknaden er også avslått av departementet. 

Ovenfor fylkesgrensen Hedmark/Oppland ligger Åsta i statsalmenning. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Områdene rundt Åstavassdraget ligger sentralt og lett tilgjengelig for mange 
av de større befolkningskonsentrasjonene på Østlandet. Traktene runit Åsta- 
vassdraget er i stor utstrekning nyttet for hyttebebyggelse. På Sjusjøen 
er det således ca. 1 400 hytter og en rekke pensjonater og hoteller. Bare 
i Philske sameie er det bygslet ut ca. 1 700 hyttetomter (19€8). Åsta- 
traktene er nyttet av lokalbefolkningen så vel som av tilreisende. 
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Ringsaker Jeger- og Fiskerforening som i vesentlig grad er knyttet til 
Åstavassdraget, selger ca. 4 000 fiskekort pr. år. Det er lagt ned betyde-· 
lige beløp i fiskekultur. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Området er tenkt som typeområde i Hedmark for Norges La.rrlbrukshøgskoles 
hydrologiske undersØkelser. Det skal i høst igangsettes større forsknings- 
prosjekter i Åstadalen, spesielt med tanke på Ul'Xiersøkelse av grunnvass- 
forholdene gjennom lengre perioder. Åstadalen blir også benyttet som eks- 
kursjonsområde innen faget kvartærgeologi ved Norges Larrlbrukshøgskole. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget anser forholdene i dette vassdraget så godt 
vanlige konsesjonsbehandlingen at det uten kommentar 
starrlpunktet om å unnta det fra vasskraftutbygging. 
dessuten at vedtaket bør gjøres varig. 

belyst gjennom den 
slutter seg til 
Utvalget mener 

Objekt nr .13 

MOELVVASSDRAGET MED NÆREN - Vassdrag nr .7  

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Hedmark 
Ringsaker 
200 km2 

Moelvvassdraget har sitt utspring i områdene rundt Næren øst for Brøttum 
ved nordre del av Mjøsa. Vassdraget renner ut i Mjøsa ved Moelv. Nedbør- 
feltet krysses av en rekke veger. 

GAERIELSEN-KOMI'IttN (G 5) 

Formannen, Eriksen og Mengshoel hevdet at: 

11 Næren bør etter denne fraksjons mening unntas fra ytter- 
1 igere regulering i 10 år, idet det forutsettes at spørs- 
målet om fortsatt fredning blir vurdert innen 10-årsperioden 
er ute. 11 

Den arrlre halvparten av komiteen, Kjelsrud, Krogh og Lyng anbefal te at: 

"Næren blir bevart mot ytterligere regulering. Vatnet 
ligger med meget vakre omgivelser i en sentral del av 
Ringsaker med stor bebyggelse, og det bør tas det hensyn 
til alle dem som bor rundt Næren at de skal slippe å se 
skjemmende strerrler store deler av året." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Næren i gruppen "Øremerkes/særskilt 
behandl ing".  

TEKNISK UTNY.rI'ELSE 

a. Resipientforhold: 

En er ikke kjent med at Moelvvassd.raget med Næren forurenses, men antar 
at det er et visst tilsig fra spredt bebyggelse. 
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b. Vassforsyning: 

Det foreligger ingen opplysninger om vassforsyning. 

c. Vasskraft: 

Utbygd vasskraft 

Moelv mellom Næren og Mjøsa er utbygd i noen mindre kraftstasjoner, 
hvorav den største er Moelv (6 GWh). Næren er regulert 3 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

I forbindelse med sØknaden om konsesjon på delvis overføring av Åsta 
til Mesna og Næren ble det også søkt om tillatelse til ytterligere 
9 m senking av Næren. Denne søknaden ble senere trukket tilbake. 

En samlet utbygging av fallet mellom Næren og Mjøsa med den omsøkte 
regulering av Næren og med overføring av 40 mill.m3 pr. år, eller ca. 
15% av Åstas vassføring, var beregnet å gi vel 50 GWh. 

Uten overføring av Åsta synker produksjonen til 30 GWh, og behovet for 
magasin i Næren reduseres tilsvarende. Kostnadsklasse kan ikke angis, 
men utbyggingskostnad pr. kWh antas i dette tilfelle å bli så høy at 
prosjektet neppe er regningssvarende. 

Søknaden om overføring av Åsta er avslått av departementet, og det må 
anses som lite sannsynlig at det blir noen utbygging av Næren og Moelv 
i tillegg til det som allerede er gjort. 

Staten eier ikke noe av vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Næren ligger i typiske skogtrakter som nyttes av lokalbefolkningen for 
turgåing, jakt og fiske. Det finnes en del hytter i området. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke vurdert. 

UTVALGETS VURDERING 

Gabrielsen-komiteen går inn for at Næren skal unntas fra ytterligere regu- 
lering. En fraksjon mente at denne ordningen skulle vurderes på nytt etter 
10 å r ,  mens den andre fraksjonen mente at ordningen skulle være permanent .. 
I sin begrunnelse viser komiteen spesielt til de landskapsestetiske forhold. 

Utvalget er enig i at Nærens betydning for landskapsbildet sett i forhold 
til de etter måten små og dyre kraftmengdene, tilsier at den ikke reguleres 
ytterligere. Vernet bør gjøres varig. 
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Objekt nr .16  

FINNA Vassdrag nr .13 

Fylke: 
Komnuner: 
Nedbør-f'e L t: 

Oppland 
Skjåk, Lom og Vågå 
489 km2 

Finna har sin begynnelse i fjelltraktene ved Kjølen nord for Vågåvatn. 
Vassdraget tar opp flere sideelver før det løper ut i Otta ved Vågåmo. 

Det er veg langs vassdraget inn Finndalen til Sterringi. Dessuten er det 
veg langs sideelven Skjerva over til Holaker nær Dombås. 

GABRIELSEN-KOMI'IBEN - ( G 12) 

Komiteen hadde ikke noe å bemerke til at vassdraget blir utbygd. 

Industrikomiteen i Stortinget førte vassdraget under gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges". 

TEKNISK UTNYTTELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget tilføres kloakk fra Vågåmo, men disse utslipp vil senere bli 
overført til Vågåvatn. 

b. Vassforsyning 

Det foreligger ingen opplysninger om vassforsyning. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Ved 40 m oppdemning av Finna ved LØyndsetrin vil det dannes et ca. 8 km 
langt kunstig magasin langs den flate delen av Finrrlalen. Fra dette 
magasinet kan fallet ned til Vågavatn bygges ut til en produksjon av ca. 
200 GWh, kostnadsklasse II A. Skjerva, som er en sideelv fra nord, er 
forutsatt overført til Finndalen-magasinet. Dipra tas inn på drifts- 
tunnelen. 

Det regnes dessuten med en produksjonsøkning i de nedenforliggende 
Lågen- og Glorrnnaverk på 40-50 GWh. 

Finna er en sterkt materialførende skadeflomelv, og ved ytterligere 3 m 
oppdemming av Finrrlalen, vil en oppnå et passende flomiempningsma.gasin. 

Staten eier ikke noe av den nyttbare vasskraft. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Finrrlalen er kjent som et vakkert dalføre. Den er ikke knyttet til 
Turistforeningens løypenett. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Disse er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

På samme måte som Gabrielsen-komiteen finner heller ikke utvalget til- 
strekkelig grunnlag for åta Finna med i verneplanen. 

Objekt nr .18 

ESPEDALSVATN - BREISJØEN i Vinstra - Vassdrag nr.11 

Fylke: 
Ko1T1Duner: 
NedbØrfel t: 
Areal: 

Opplarrl 
Gausdal og Sør-Fron 
Espa til utløpet av Breisjøen 120 km2 
Espedalsvatn 4,4 km2, BreisJøen 1,6 km2 

Espedalsvatn og Breisjøen ligger i et sidevassdrag til Vinstra,som har 
sin begynnelse i Bygdin og utløp i Gudbrarrlsdalslågen. Riksveg 255 går 
langs begge sjøene, hvor det er en god del turistbedrifter. 

GABRIELSEN-KOMI'IttN (G 10) 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Formannen, Eriksen og Mengshoel mener at det av turist- 
trafikkmessige hensyn bare bør komme på tale en meget skånsom 
regulering av Espedalsvatn og Breisjøen. 

Kjelsrud, Krogh og Lyng mener at turisttrafik.kmessige hensyn 
taler for å bevare vatna uberørt, og at disse hensyn er over- 
veierrle i forhold til de interesser som taler for regulering 
av vatna. Fraksjonen anbefaler at Espedalsvatn og Breisjøen 
blir bevart uberørt av reguleringsinngrep." 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Espedalen og Breisjøen i gruppen 
"Fredningsforslag som tidligere er vedtatt eller bør kunne frerrønes nå". 

TEKNISK UTNYTI'ELSE 

a. Resipientforhold: 

En er ikke kjent med noen forurensinger i disse vatn. Fylkesmannen 
peker dog på at vassdraget er naturlig resipient for et par eksisterende 
turistetablissement og eventuell ny fritidsbebyggelse i området. 

b. Vassforsyning: 

Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft: 

Utbygd vasskraft: Ingen. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det har vært sØkt om konsesjon på regulering av de to vatna, Espedalsvatn 
med 0,5 m oppdemming og 1 m senking, Breisjøen med 2,5 m oppdelllTling og 
2 m senking. 

Det oppnådde magasin ville gitt en billig produksjonsøkning på 14 GWh 
i Nedre Vinstra og 6 GWh i de nedenforliggende kraftverk, dvs. i alt 
20 GWh. 

Konsesjonssøknaden ble avslått av departementet i 1963. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERI.JEINTERSSS:C:H 

a. ;faturvern- og friluftsinteresser 

Espedalen er et attraktivt rekreasjonsområde bl.a. i forbirrlelse m:d 
den relativt sterke turistutbyggingen som skjer i tilgrensende omrader 
og det forhold at andre større vassdrag i distriktet allerede er sterkt 
utbygget for kra:'tproduksjon (Øvre og Nedre Vinstra). 

b. Naturvtenskapelige interesser 

,.Ja turvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVAL;ETS VURDERIW} 

Utvalget anser forholdene i dette vassdraget så godt belyst gjennom konse- 
sjonsbehandlingen at en uten nærmere begrunnelse slutter seg til standpunktet 
om å unnta Breisjøen og Espedalsvatn fra kraftutbygging. Unntaket bØr gjøres 
varig. 

Objekt nr.20 

ET1·iA og DOKKA - Vassdrag nr .54 og 55 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Oppland 
Nordre Lard , Torpa 
Etna 930 km2 
Dokka 113() " 

Dokkavassdraget har sitt utspring i traktene nord for Synnfjell mellom 
Lillehammer og Fagernes. Vassdraget består øverst av to forgreninger, 
Revåa og Fjelldokka, som møtes i Dokkvatnet. På vegen ned til utløpet i 
Randsfjorden tar vassdraget opp en del side elver/bekker. 

Det går veg langs storparten av vassdraget. 

GABRIELSEN-KOMITF...EN - ( G 9) 

Fra komiteen siteres: 

"Komiteen har intet å bemerke til utbygging av Dokkavass- 
draget, idet komiteen dog mener at det bare før foretas slik 
regulering av Dokkvatn at urskogen omkring Ormtjernkampen kan 
bevares." 
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TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Dokka vil måtte være resipient for bl.a. Torpa-området. 

Etna vil måtte være resipient for det vesentligste av Etnedal med bl.a. 
Bruflatt-omr!det. 

b. Vassforsyning 

Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er bare enkelte små kraftverk, og vassdragene er ubetydelig regulert. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er planer om utbygging av Dokka i 3 kraftstasjoner. De øvre deler av 
Etnavassdraget føres over til Dokka. 

Overføringstunnelen tar inn Etna fra Etnsenn og Rotvolla fra Rotvollfjord. 
Åfeta ledes over i Rotvollfjord ved en kanal fra Aursjøen. Dessuten pumpes 
Steinsetfjord opp i Etnsenn. Til Steinsetfjord kan en overføre Ygna og 
Leirelv fra henholdsvis Mellsenn og Leirin. Disse to elvene renner i dag 
til Begna. 

Det hele føres over til Dokkvatn som reguleres 26 m og blir hoved- og 
inntaksmagasin for det øvre kraftverket. Fra øst overføres Hornsjø. 
Større reguleringer blir det også i Etnsenn (21 m), Røssjø-Rotvollfjord 
(12 m), Hornsjø (5 m), Steinsetfjord (4 m) og Fullsenn (4 m). 

Det øvre kraftverk nytter fallet mellom Dokkvatn og Dokkfløyvatn, som 
reguleres 19,5 m og blir inntaksmagasin for det midtre kraftverk. Synna 
tas inn på driftstunnelen og Synnfjorden reguleres 14 m. Det anlegges 
et kunstig basseng ved ·'.:irønvoll bru som samtidig blir urrlervatn for det 
nedre kraftverket. Dette får sitt utløp i nærheten av sammenløpet mellom 
Etna og Dokka. 

Samlet produksjon blir ca, 750 GWh forholdsvis dyr kraft, på overgangen 
mellom klasse II B o g  klasse III. 

Den dyreste anleggsdel er det øvre kraftverk, og det arbeides med en 
modifisert plan der dette er sløyfet sammen med pumping fra Steinset- 
fjord. Videre har en tatt sikte på å unngå regulering av Synnfjorden 
mot å Øke magasinet i Dokkfløyvatn. Det tapes ved dette alternativet 
ca. 100 GWh, men kostnadene bringes et stykke ned i klasse II B. 

Staten eier ikke noe av den nyttbare vasskraft. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern og friluftsinteresser 

Ormtjernkampen nasjonalpark (ca. 9 km2) grenser ned til normal vasstand 
i Dokkvatnet. Formålet med nasjonalparken er å bevare et naturmiljø med 
urskog og østlandsk fjellarrlskap i naturlig tilstarrl, der dyre- og plante- 
livet skal få utvikle seg mest mulig fritt, samtidig som området skal gi 
mulighet for opplevelse av uberørt natur. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Dokkavassdraget ligger sentralt i et område hvor Norges Larrlbrukshøgskole 
har store interesser i forbirrlelse med forsknings- og urrlervisningsvirk- 
somhet. Området er spesielt utvalgt fordi det her finnes interessante 
studiemuligheter innen en rekke av høgskolens fag, hvorav nevnes: Botanikk, 
geologi, Jordbunnslære, kulturteknikk, planleggingsfag, skogskjøtsel og 
zoologi. Ytterligere reguleringer i Dokkavassdraget vil utvilsomt spolere 
flere interessante elementer i området. Spesielt kan nevnes at en opp- 
demming av Dokkvatn vil være uheldig, ikke minst fordi denne del av vass- 
draget står i nær tilknytning til Ormtjernkampen nasjonalpark. 

UTVALGETS VURDuUNG 

Uvalget tar nå påværende tidspunkt ikke Dokka/Etna med i verneplanen, og 
forutsetter således at søknader om eventuell utbygging blir uroerlagt vanlig 
konsesjonsbehandling. Ormtjernkampen nasjonalpark grenser ned til Dokkvatnet 
(naturlig vasstarrl). Nasjonalparken er bare ca. 9 km2 og således landets 
minste. Utvalget mener at eventuell utbygging bør utformes slik at en unngår 
magasin i Dokkvatnet, fordi dette bl.a. vil virke uheldig på nasjonalparkens 
nærområder og for de interesser som Landbrukshøgskolen har i traktene. Even- 
tuell oppdemming vil dessuten Ødelegge deler av de urskogsområder som inngår 
i nasjonalparken. 

Objekt nr.22 

NORDRE SYNDIN i BEGNA og HELIN i ÅBJØRA vassdrag nr. 56 og nr. 58 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelter: 

Oppland 
Vang og Vestre Slidre 
Ala til utløpet av Nordre Syrrlin 
Buar!ni til utløpet av Helin 

43 km2 
54 " 

De sammenhengerrle sjøer Nordre og Midtre Synd.in tilhørte opprinnelig 
Surdheimselvas nedbørfelt, men er ved kanalisering overført til Ala 
som renner ut i VangsmJøsa helt ved utløpet. Det fører flere veger inn 
til sjøene. 

GABRIEI.SEN-KOMITI:EN (G 7) 

"Ved kongelig resolusjon 4.april 1930 er området mellom 
Nordre Syrrlin og Helin fredet som botanisk nasjonalpark. 

Professor dr. K. Fægri ved Botanisk museum ved Universitetet 
i Bergen har i brev til komiteen av 2.Januar 1963 anført 
at enhver regulering av Nordre Syrrlin eller Helin "vil være 
fullstendig Ødeleggende for nasjonalparken og det formål den 
skal tjene". 

Vang herredstyre har pekt på at Nordre Syrrlin praktisk talt 
er det eneste vatn i Vang av noen størrelse som ikke er regu- 
lert eller er gjenstarrl for avtale om regulering, og anbe- 
faler at vatnet blir bevart uberørt. 

Komiteen anbefaler urrler henvisning til de ovenfor siterte 
uttalelser at Nordre Syrrlin og det område mellom Nordre 
Syndin og Helin som er fredet som botanisk nasjonalpark, 
blir bevart uberørt." 

Stortingets irrlustrikomite har ført Nordre Syrrlin m.v. i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 
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TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold: 

Opplysninger foreligger ikke. 

b. Vassforsyning: 

Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft: 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

De sanvnenhengende sjøer Nordre og Midtre Syndin rant opprinnelig til 
Søm.re Syndin og Sun:l.heimselva, men er senere ved kanalisering gitt 
avløp mot Ala og Vangsmjøsa. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er planer om utbygging av Sun:l.heimselva mellom Vasetvatn og 
Strondafjord. Utbyggingen vil gi 70 GWh på overgangen mellom kost- 
nadsklasse II A og II B. Avløpet mot Ala stenges med en dam som 
samtidig demmer opp Nordre og Midtre Syndin med 2, 5 m. Fra Midtre 
Synd.in ledes vatnet tilbake til Søm.re Syndin og Sun:l.heimselva ved 
en kanal, som også gjør det mulig å senke vatna 0,6 m. Total regu- 
leringshøyde blir dermed 3,1 m. 

2tter denne planen blir magasinet i Synd.in-vatna stort i forhold til 
tilløpet. Bare hvert tredje år er sommertilløpet stort nok til å fylle 
magasinene. 

Nordre, Midtre og SØn:ire Syndin kan også nyttes ved overføring til 
ÅbjØras nedbørfelt, der de vil gi 35 GWh produksjonsøkning i kostnads- 
klasse I. Det er også her forutsatt ca. 3 m regulering av Nordre og 
Midtre Synd.in, men i dette tilfelle skulle det være mulig å klare seg 
med noe mindre. 

Nordre Synd.in eies ikke av Staten, men statsalmenningsgrense deler 
Midtre Syndin og følger Sundheimselva til Vasetvatn. 

Helin ble regulert 2 m ved senkning i forbin:l.else med Åbjøra-utbyggingen 
ca. 1950. 

1 / E : W E I : l ' E r t E S S c R  

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Sjøene er praktisk talt de eneste vatn i Vang kommune av noen størrelse 
som ikke er regulert. En har imidlertid ikke kjennskap til hvilke frilufts- 
messige interesser som knytter seg til dem. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Mellom Helin og Syndinvatna er et område på ca. 35 krn2 fredet som botanisk 
nasjonalpark ved kgl.res. av 4.4.1930. Foruten at det knytter seg store 
naturvitenskapelige interesser til selve nasjonalparken, er også selve 



53 

Helinvatnet av interesse for kjemisk-fysisk og biologisk ferskvassforskning. 
Helinvatnet er en klarvass-sjØ med bemerkelsesverdig rik og dyptgående bunn- 
vegetasjon. Man finner her en av de dypestgående bevoksninger man kjenner 
i norske innsjøer, og antakelig den tetteste på så stort dyp. For bunn- 
faunaen har dette sine tydelige konsekvenser, idet det viser seg å være en 
klar sammenheng mellom bunndyrmengde og vegetasjon. Helin står produksjons- 
messig i en særstilling i Norge. Det er derfor å ønske at reguleringer unn- 
gås, da dette ikke bare vil redusere verdien av den botaniske nasjonalparken, 
men også utslette de interessante livssamfunn i Helin. 

He Li.n og Syrriin er priori tert som verneverdige mt naturvitenskapelige grunner. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget slutter seg til Gabrielsen-komiteens anbefaling om at Nordre Synd.in 
og det område mellom Nordre Synd.in og Helin som er fredet, blir bevart uberørt. 

Helins spesielle betydning for ferskvassforskningen og den nære beliggenhet 
til fredningsområdet, gjør at utvalget også finner at dette vatnet bør unntas 
fra ytterligere regulering. 
Nordre Syndin og Helin bør etter utvalgets mening vernes varig. 

Objekt nr.23 

HEGGEFJORDEN i Øystre Slidreelv - Vassdrag nr.59 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Oppland 
Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vang 
Øystre Slidreelv til utløpet av Heggefjorden 342 km2 

Øystre Slidreelv med Heggefjorden har sin begynnelse i områdene sør for 
Vinstervatn og renner ut i Strandafjorden ved Fagernes. Riksveg 51 fra 
Fagernes til Bygdin og ned Sjodalen til Vågåvatn går langs vassdraget og 
er en av de kjente turistveger. 

GABRIELSEN-KOMITI:EN (G 8) 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen mener at det bare bør tillates en ytterst skånsom 
regulering av Heggefjorden." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Heggefjorden i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold: 

Her må en forvente en del kloakk fra bebyggelse. Øystre Slidre konmune 
har avløpsplanlegging igang for Beitostølen m,/utslipp til Øyangen. For 
Heggenesområdet vil det bli bygget renseanlegg for tettbebyggelse og 
meieri med utslipp til Heggefjorden. 

b. Vassforsyning: 

Beitotjern og eventuelt Olevatn. 
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c. Vasskraft: 

Utbygd vasskraft 

I Øystre Slidre-vassdraget er 5 vatn regulert: 

Olevatn 
Sendebotntjern 
Fleinserxiin 
Øyangen 
Volbufjorden 

13,0 m 
20,0 II 

5,5 " 
8,3" 
3,0" 

Dessuten er Rysntjern regulert 20 m. Rysntjern, som hadde avløp gjennom 
Rysna til Begna i Vestre Slidre, er overført til Øystre Slidre-vassdraget. 

Mellom Fleinsendin og Øyangen ligger Kalvedalen kraftverk, årsproduksjon 
80 GWh. Det er også noen mimre kraftverk i Øystre Slidreelv. 

Heggefjorden er idag uberørt av kraftutbygging. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

En plan for full utbygging av Øystre Slidre-vassdraget omfatter 3 kraft- 
verk: 

Fallet Øyangen-Heggefjorden nyttes i Hegge kraftverk. Vesleåni tas inn 
på driftstunnelen nedenfor Beitostølen. Dessuten overføres Vindeåni 
gjennom en sidetunnel fra Virrlevatna. Volbu kraftverk nytter fallet 
Heggefjorden-Volbufjorden. Nedre del av Virrleåni er forutsatt overført 
til Heggefjorden gjennom en kort tunnel. Endelig nyttes fallet Hovs- 
fjorden-Strandefjorden i en stasjon ved Viste. 

Planen har med følgende reguleringer: 

Virrlevatna 20 m, Øyangen ytterligere 2 m oppdemming og 3,7 m senking 
(i alt 14 m inkl. de nåværerxie 8,3 m), Heggefjorden 5 m senking. 

Utbyggingen vil gi i alt 250 GWh på overgangen mellom kostnadsklasse 
II A og II B. 

Etter det såkalte Lomen-alternativet bygges Øystre 
ut fra Øyangen til Slidrefjorden i Vestre Slidre. 
vatna og Vesleåni føres over til Øyangen og nyttes 
ved Ukshovd. 

Slidre-vassdraget 
Vindeåni fra Virxie- 
i et mimre kraftverk 

Vindevatna reguleres 11,5 m og Øyangen 17 m inkl. nåværende regulering. 
For øvrig blir det ingen inngrep nedover i Øystre Slidre. Heggefjorden 
blir således ikke berørt ved dette alternativet. 

Lomenalternativet vil gi 240 GWh i kostnadsklasse II A, og er avgjort 
det økonomisk gunstigste. 

Staten eier bare en ubetydelig del av den nyttbare vasskraften. 
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VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Friluftsinteressene i området er ikke dokumentert. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Gabrielsen-komiteen mener at det bare bør tillates en ytterst skånsom 
regulering av Heggefjorden. 

Under henvisning til at vatnet ligger sentralt til i bygda og den forholdsvis 
store turisttrafikken langs vassdraget, slutter utvalget seg til Gabrielsen- 
komiteens innstilling. Med skånsom regulering mener utvalget en regulering 
som ikke går ut over 1 m, som er i samsvar med ko1T1Tiunens standpunkt overfor 
Gabrielsen-komiteen. Vernet bØr gjøres varig. 

Qbjekt nr.25 

VASSFARET ( ÅDALSELV - URULA) - Vassdrag nr. 56 og 57 

Fylker: 
Kommuner: 

Opplarrl, Buskerud 
Sør-Aurdal, Nes, Flå, Ådal og Norderhov 

I egentlig forstand omfatter Vassfaret et avstengt skogkledd dalføre, 
ca. 30 km langt, i et høydenivå mellom 550 og 750 m.o.h. mellom Halling- 
dal og Valdres. Mange regner imidlertid de tilgrensende fjellområder, 
skogliene mot nedre Hallingdal, Hedalen sogn i Sør-Aurdal samt områdene 
ved Vikerfjellet som en del av Vassfaret. Høydeplatåene på begge sider 
av det egentlige Vassfaret gJennomskjlllt"es av en rekke mirrlre vassdrag 
som dels renner mot Hallingdal og Valdres og dels mot Vassfaret. Vass- 
draget gjennom Vassfaret har betegnelsen Strøselva fram til Aurdalsvatn, 
herfra og fram til sammenløpet med vassdraget gjennom Hedalen heter det 
Aurdøla, mens den siste strekningen fram til Sperillen har navnetUrula. 

GABRIELSEN-KOMITEEN (G 14) 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Formannen, Eriksen, Kjelsrud og Mengshoel har ikke noe å 
bemerke til en utbygging av området sør for Åbjøra, som også 
omfatter regulering og overføring av avløpet fra Strøen. 
Derimot anbefales Vassfaret nedenfor Strøen til og med Aur- 
dalsvatn og vestover mot Hallingdal bevart uberørt, slik at 
det heller ikke anlegges kraftverk eller gjøres arrlre synlige 
inngrep i området. Flertallet forutsetter også at det blir 
en viss minstevassføring i hele vassdraget nedenfor Strøen. 

Krogh og Lyng framholder at Vassfaret er et meget søkt fri- 
luftsområde, spesielt for sportsfiskere. Den sannsynlige 
utvikling i Oslo-området med tettbebyggelse over store deler 
av Ringerike, vil i fremtiden øke verdien av Vassfaret som et 
nØdvendig friluftsområde, og de interesser som knytter seg 
til dette, må etter mindretallets mening være overveiende i 
forhold til de kraftmengder som kan utnyttes i vassdraget. 
Mindretallet kan heller ikke se at en regulering av vassdraget 
har særlig betydning for landets elektrisitetsforsyning 1 sin 
helhet. På bakgrunn herav foreslås vassdragene i Vassfaret 
bevart uberørt av regulerings- og utbyggingsinngrep." 
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Lrdus tr-tkomf teen i Stortinget har ført Vassfaret m. v. i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt beband.l Lng'". 

TEKNISK UTNYTTELSE 

a. Resipientforhold: 

En er ikke kjent med noen forurensing av vassdragene i området. 

b. Vassforsyning: 

Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft: 

Utbygd vasskraft 

Det er et par små kraftverk i Urula og HØlera. Bortsett fra en del 
fløtningsdammer er vassdragene uregulerte. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er planlagt en felles utbygging av Urula, Muggedøla og Hølera i 
to kraftstasjoner: 

En øvre stasjon nytter fallet mellom Strøen og Hedal. BØvi og Hellebekk, 
som er bielver til Hølera, føres over til Hølervatnet, hvor det blir et 
mindre dempningsma.gasin. Muggedølas øverste felter føres til Hølervatn 
i egen tunnel. Herfra går overføringstunnelen videre til Strøen. Det 
var opprinnelig planlagt regulering av Høveren og Hølervatnet. Dette 
er nå bortfalt, og en har valgt å konsentrere magasinet i Strøen, som 
demmes opp 24 m og senkes 11 m. Videre tas Helseningen og Busua inn 
på driftstunnelen. 

En nedre stasjon nytter fallet videre fra uooervatnet i Hedal til 
Begnadalen ved MuggedØlas utløp. Resten av Åslielva og Muggedøla samt 
et par mimre bekker tas inn på driftstunnelen. Dessuten overføres 
Aurdalselva fra toppen av Aurdalsfossene, ca. 5 km nedenfor Aurdalsvatn. 
Det er ikke meningen å regulere Nevlingen og Aurdalsvatn. 

Det er flere utbyggingsalternativ, men de som antas å være de gunstigste, 
følger i hovedtrekkene det beskrevne. Samlet produksjon vil bli 300 - 
350 GWh forholdsvis dyr kraft, antakelig på overgangen mellom klasse II B 
og I I I .  

Staten eier ikke noe av den nyttbare vasskraft. 

a. lla tur·,ern- og friluftsinteresser 

"Øs t.Landakorru teen''har gitt uttrykk for at Vidalen og Vassfaret må be- 
traktes som et felles natur- og turterreng for store deler av Østlandet. 
"aaaf'ar-tr-ak tene er særlig egnet for uorganisert fotturisme. Området har 
vært forsøkt skånet for organisert friluftsliv og turisme. Den norske 
turistforenir.g har f.eks. unnlatt å søke om å bygge turistkoier og merke 
veger i området. Dette har også vært en målsetting for en del a,, gr-unn- 
eierne i Vassfartraktene. 
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Naturvernrådet har vurdert Vassfaret i sin innstilling om landsplan for 
natur- og nasjonalparker i Norge. Det gis her uttrykk for at en i Vass- 
faret kunne fått en nasjonalpark av betydelig verdi, idet området utgjør 
et typisk stykke østlarrlsnatur som særlig er kjent f'o r å huse en li ten 
fast bjørnestamme. Hvis Staten skulle kjøpe inn områder for å bevare dem 
som nasjonalparker, mente rådet at Vassfaret burde ha høyest prioritet. 

Kommunal-komiteen i Stortinget har i sin innstilling (Innst.S.nr.140, 
1966-67) om landsplanen uttalt bl.a. at det arbeid som er i gang for å 
realisere en fredningsplan bør bli støttet på alle hold. Mange grunneiere 
i Vassfarområdet stiller seg også velvillige til tanken om opprettelsen 
av et fredet område her. 

Spørsmålet om sikring av Vassfaret har siden 1966 vært behandlet i 
Vassfarutvalget som består av representanter for grunneierne, kommuner 
og Staten. 

b. !Jaturvitenskapeli5e interesser 

Vassfaret representerer et av de mest urørte skogsområder i Sør-Norge 
og har stor verdi som type- og referanseområde for mange biologiske fae. 
Flere undersøkelser har vært foretatt i ornr&det, og Det internasjonale 
biologiske program har- valgt Va s s f'ar-t.r-ak te ne som et av sine forsknings- 
felter. En større, flerårig urrlersøkelse er i gang som vil gjøre Vassfar- 
traktene til et internasjonalt referanseområde. Spesielt kan nevnes at i 
Vassfartraktene finnes rester av landets siste faste bjørnestamme. Det 
er stor interesse for bevaring av denne lille bjørnestammen og dens leve- 
område. Vassfartraktene er forøvrig også kjent for sitt særpregede dyre- 
liv ellers som innfatter arter som gaupe, ørn og andre rovdyr og rov:'ugler. 

Vassdragene utgjør en viktig del av området og innbefatter ett av de få 
gjenværende skogsvassdrag som er uberørt av reguleringer og forurensinger. 
Dette vassdraget begynner i relativt stor høyde og gjennomløper ea fin 
sonering ned mot Sperillen. Fra et fiskeri-biologisk synspunkt er dette 
vassdraget verneverdig, og det kan nevnes at nedre del av vassdraget 
spiller en avgjørende rolle for storørreten i Sperillen, idet den her har 
sine gyteplasser. Flere av innsjøene i området er på grunn av si:-i viten- 
skapelige verdi foreslått bevart for Prosjekt Aqua i Det lnternasjonale 
biologiske program. 

Vassfarets beliggenhet sikrer en relativt lett adkomst både fra Universi- 
tetet i Oslo og Norges larrlbrukshøgskole. Området er derfor godt egnet 
også til undervisningsformål innen en rekke biologiske fag. Vassfar- 
området er priori tert som verneverdig a-  naturvitenskapelige grunner. 

UTVALGETS VURDERING 

Vassfartraktene utpeker seg som et område av stor verneverdi. Både frilufts- 
og naturverninteressene i området er store. Dette er kommet til ut t.r-ykk 
bl.a. ved at det er nedsatt et offentlig utvalg som arbeider med planer om 
vernetiltak i Vassfartraktene på grunn av områdets egenart. Uavhengig av 
utfallet av dette arbeid mener utvalget også fordi en eventuell utbygging 
vil gi forholdsvis dyr kraftproduksjon, at Vassfartraktene medtas i verne- 
planen. Utvalget mener at Vassfaret varig bør unntas fra kraftutbygging. 



Objekt nr.26 

,JOTUNHEIMEl-; 0'.} BREHEIMEN 

Fylker: 
Kommuner: 

Oppland og Sogn og Fjordane 
Lom, Skjåk, Stryn og Luster 

Med Jotunheimen og Breheimen forstås i denne sammenheng et område som om- 
fatter bl.a. hele eller deler av nedbørfeltet til: 

NedbØrfel t Vassdragsnr. 

1. Otta 1 _,,, 

2. Sjoa 12 
3. Bøvra 13 
4. Mørkrisvassdraget 308 
5. ,:ostedøla 310 
6. Loenvassdraget "'572 
7. Strynsvassdraget 373 

4150 
1518 
910 
284 
832 
293 
9+7 

Bøvra har sine kilder ved Smørstabbreen. På vegen til sammenløpet med Otta- 
vassdraget ved Fossheim tar den opp to store sideelver, Leira og Visa. 
Sognefjellvegen føle:;er hovedvassdraget. Dessuten går det veg inn til tu!"ist- 
etablissementene i Leirdalen og Visdalen. Bøvra løper gjennom noen av de 
ne s t kjente strØk i .-otunheimen ( Smørstabbreen, }aldhØpiMe:1 og Glittertind). 

Sjoa ( ca. 100 km lang) har sine kilder i traktene ved Storådalen. Vass- 
draget former er. rekke større og mindre va tn før det løpe!" ut i 0-udbra.:1dsdals- 
lågen ved Kalaen. Av de mest kjente er Lane;vatnet, Gjende, Bessvatn, Russvatn 
og Øvre og 'Jedre Sjodalsvatn. Det går bilveg langs vassdraget ('rar.i til SJerric. 
Gjende trafikkeres med rutebåt om sommeren. 

Mørkrisvassdraget ligger mellom .•ostedalen og Fortun/Nørdstedalen og har sine 
kilder i traktene ved grer.sen mellom Oppland og Sogn og ?jordane. Vassdraget 
løper ut innerst 1 Lusterfjorden ved Skjolden. De øvre deler av Mørkr::.selva 
renner gjennom Rausdalen med storslagne omgivelser. Lergre nede faller elva 
ut i den egentlige Mørkrisdalen med frodig løvskog, e ngs l e t te r og gamle seter- 
voller. Den nederste delen av dalen er bebygget. 

Jostedøla har sitt utspring i den nordøstlige delen av Jostedalen. Vass- 
draget renner ut i Lusterfjorden. På vegen til sjøen tar det opp en rekke 
sideelver, bl.a. Vigd.Øla og Leirdøla. Det er veg langs hovedvassdraget 
helt opp til Øyseter og Fåbergstølen. 

Øvre Otta har store forgreninger innover den nord-vestlige del av ,Jotunheimen. 
Av disse forgreningene kan nevnes SkjØli, Turxira, Framrus ti, Glitra, Ostl·i, 
Vulu og Tora. Det går veg langs deler av disse sidevassdragene. 

Loenvassdraget har sitt utspring på vestsiden av :ostedalsbreen. Vassdraget 
renner ut i Innvikfjorden. Det går veg langs Loenvassdraget til Kjenndal og 
Bødalssetra. 

Strynsvassdraget består i øvre deler av to forgreninger, Erdalselv og Hjelle- 
dØla. Begge forgreningene løper ut i Strynsvatnet. Vassdraget renner ut i 
Innvikfjorden ved Stryn. Det går veg fra Stryn forbi Strynsvatnet oe; langs 
Videdøla fram til Grotli. 
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GABRIELSEN-KOMI?'.r.:.a: ( G 11 og 13) 

Av de v a s s d r a g e n e  s o m  u t v a l g e t  t a r  f o r  s e g  i d e t t e  k a p i t t e l ,  b e h a n d l e t  
G a b r i e l s e n - k o m i t e e n  t o ,  n e m l i g  S j o a  (G 1 1 )  og Bøvra (G 1 3 ) .  

Om S j o a  s i e r  k o m i t e e n  s o m  k o n k l u s j o n :  

"Formannen,  E r i k s e n  og Mengs:ioel f o r s t å r  f u l l t  ut de ønsker  
s o m  er framkommet om å b e v a r e  j e r x : l e - B e s s v a t n - R u s s v a t n o m r å d e t  
mot in r .g rep  i f o r b i n d e l s e  med k r a f t u t b y g g i n g .  På d e n  a n n e n  
s i d e  v i s e r  f r a k s j o n e n  til at S j o a v a s s d r a g e t  er et av de få 
s t ø r r e  u t b y g g b a r e  v a s s d r a g  s o m  er i g j e n  på Ø s t l a n d e t ,  og at 
en u t o y g g i n g  i v a s s d r a g e t  k a n  g j ennomføres  t i l  er. r i m e l i g  p r i s .  
F r a k s j o n e n  s e r  d e t  s l i k  at d e t  samfunnsmess ig  må være d e n  b e s t e  
l ø s n i n g  om man k a n  bygge ut v a s s d r a g e t  på en Økonomisk f o r -  
s v a r l i g  måte u t e n  at d e t  b l i r  f o r e t t t  s l i k e  i r e p  at l a n d -  
s k a p e t s  k a r a k t e r  i d e t  a k t u e l l e  område b l i r  e n d r e t ,  os mener 
at S t u d i e s e l s k a p e t s  a l t e r n a t i v e r  II og I I I ,  som o b s å  r e g n e r  med 
f u l l e  magas ine r  i t u r i s t t i d e n  om sommeren, s t o r  s e t t  t i l f r e d s -  
s t i l l e r  k r a v e n e .  F r a k s j o n e n  h a r  s å l e d e s  i n t e t  å bemer ke til 
en u t b y g g i n g  av S j o a v a s s d r a g e t  u r n e r  f o r u t s e t n i n ;  a·, at d e t  
i n n e n f o r  d e t  område av d e t  s e n t r a l e  .Io tunhe  Imen s o m  er f o r e -  
s l å t t  b e v a r t  s o m  n a s j o n a l p a r k ,  i k k e  g j ø r e s  a n d r e  s y n l l c e  i n n -  
g r e p  enn s e n k i n g e r  av ' ; j e n d e ,  3f•ss,,a tn og Pus sva  tr. i d e t  ve-  
s e n t l i g e  s o m  omhand le t  i a l te r-na t Lv TI og HI i S t u d i e s e l s k a -  
p e t s  p l a n .  

K j e l s r u d ,  Krogh og Lyng a n b e f a l e r  at d e t  område s o m  er : o r e -  
s l å t t  som n a s j o n a l p a r k ,  b l i r  b e v a r t  h e l t  u b e r ø r t .  F r a k s j o n e n  
u n d e r s t r e k e r  at d e t  d r e i e r  s e g  om d e t  e l d s t e ,  d e t  me st s e n t r a l e  
og d e t  b e s t  b e s ø k t e  f o t t u r i s t . o m r å d e  i l a n d e t ,  og at ornr-åde t er 
i n t e r n a s j o n a l t  ane  rk jcrrt oc i , , ·er t  år b l i r  besøk t  a·, t1..1dster 
::ra a l l e  v e r d e n s d e l e r ,  or; v i s e r  or,;så til p r o  : e s s o r  Strør.-is u t -  
t a l e l s e  om d e n  u lykke  d e t  ·, il vær-e f r a  r e n t  vi te nskape l r.; s y n s -  
punkt om f o r h o l d e n e  ved ' ; jende os n e s s v a t  b l i r  e n d r e t .  ? a k -  
s jorie n vil o g s å  peke på at kom.l t e e  n i k k e  u:.,:1 r-e so r va s jonc r -  
h a r  f o r e s l å t t  et e n e s t e  vas  sdr-aj;  a·1 st;5r:·e r : r a f t u t b r g e i r - 3 s -  
me s s Lg b e t y d n i n g  be va r t h e l t  -..i:::i=:"!"Ørt oc a c, om man l e c g e r  sammen 
kr-a f tme ngde n, he nno Ld s v l s r:-;"!",::;iproduksjo:-.en i s,:.mtl::.c de 
va s sdr-ag s o m  u t e n  reser · . ,asJo , .8r  c:-- f o r e s l å t t ,  b e v a r t .  ube r-ør t , 
v LL t a l l e n e  i k k e  u-::gJ,jY"e : . : ' ! '  <>:-;:1 c?... 1 : '  av l ; i : r lc ' : .s  s2.nl0,ic: u+.- 
b:,•[;CP. o;; u t b y g g b a r e  r-e ssur-scr  , 

·:o.:-.i t e e n  mener at de :!.:1te!'esser-:e kommun= r bør  y t e s  kor:r;_:>8:-.sa- 
s j o n  i samsvar med de r c :-.in.:;sl i n j e r  s o m  e1·  t r u k k e t  opp i i n n -  
s t i l l  i;:igens a l m i n n e l i g e  d e l . "  

Tndus tr-Ikomt t e e : 1  i S t o r t i n g e t  har  f ø r t  .ott,;:'li1el:r.en, ·:Jer.de m. · ; .  i gr'uppe n 
"ffremerkes f o r  s æ r s k i l t  b e h a n d l i n g  e t t e r  nærrne r-s u t r e d n i n g  og s a k s b e h a n d  l Lng!".  

Om 3 ø v r a  s i e r  k o m i t e e n  som k o n k l u s j o n :  

"Formannen,  ::::riksen, K j e l s r u d ,  Kr-ogh og i-,engshoel :1aY' i n t e t  
å bemerke til u t b y g g i n g  av Bøvr-ava s sdr-age t , mer. f o r u t s e t t e r  
at d e t  s æ r l i g  av t u r i s t t r a f i k k m e s s i g e  hensyn  OE hensyne t  t i l  
f r i l u f t s l i v e t  s l i p p e s  er. v i s s  md ns te vaas  f'ør-Lng i sornmer-t i d e n .  



LJrng peker på at riksveger. bjenr.o  Bøverdalen og Leirdalen 
h a ; -  rnege t stor trafikk av norske og utenlandske turister om 
sorr.meren og at store delr av det område som omfattes av 
3øvravassdraget, r.ver sommer er besøkt av et stort antall 
fotti..rister og fjell vandrere. ?å bakgrunn herav mener Lyng 
at hele vassdraget bø:::- bevares uberørt. Subsidiært :;:mer 
han å kunne gå med på at ,,assdraget utbygges såfremt Visa og 
Leira :ned sideelver blir :ioldt uten:or utbyggingen." 

Tndus t.r-fkomt tben i Stortinget har ført :Søv:::-avassdraget i gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør ku.'1ne utbygges (er delvis gitt konsesjon, eller enstemmige 
innstill i!1g::r)". 

Ostri (sidevassdrag til øvre Otta) er kommet med under behandlingen av 
Gabrielsen-komiteens innstilling etter forslag fra Eovedstyret i NVE. Det 
har foreslått at Ostri holdes utenom utbygging hvis det ikke skaper for store 
vanskeligheter for en gunstig løsning av utnyttelsen av tilgrensende vassdrag. 

a. Resipientforhold 

Sjoa er idag ikke vesentlig forurenset. Det ligger e nde I hotelle:r, 
hytter o.l. i om:::-ådene. Direktoratet for statens skoger arbeider med 
planer om større hytteområder med full sanitær standard i Sjodalsområdet. 

Bøvra kjenner en iY.ke til forurensinger i. 

b. Vassforsyning 

Opplysninger :orelisger ikke. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Bortsett fra at øvre Veo ( 152 km2 nedbør-f'e l, t) er overført til Tessa, er 
vassdraget uberørt av kraftutbygging. 

yttbar, ikke utbygd vasskraft 

Separat utbygd representerer Sjoavassdraget den billigste vasskraft som 
står igjen på Østlam.et. Produksjonen er beregnet til 700-1200 GWh i 
kostnadsklasse I, avhengig av størrelsen på reguleringene i hØgfjells- 
sjøene, som maksimalt var satt til: Gjende 27 m, Bessvatn 10 m, Russvatn 
11 m og Øvre Sjodalsvatn 8 m. 

For å unngå disse reguleringene og samtidig oppnå tilfredsstillende 
magasinforhold er det nå um.er prosjektering en fellesutbygging av Sjoa 
og Tessa. En tar ved dette sikte på å flytte hovedmagasinet over i Tesse- 
vatn. Tessevatn er idag regulert 12,4 m. Det er planlagt ytterliGere 
senking med 16,5 m og eventuelt oppdemming med 6,1 m, slik at total 
reguleringshøyde blir maksimalt 35 m. 
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Prosjektet utarbeides i 2 hovedalternativer: 

1. Overføring av Sjoa til Tessevatn og utbygging av fallet ned til Vågå- 
vatn. Videre utbygges fallet mellom Vågåvatn og Lågen ved Otta. 

2. Overføring av Sjoa til Tessavatn for regulering, men utbygging i eget 
løp. Det blir to kraftverk, et ved Ridderspranget og et ved Sjoas ut- 
løp i Lågen. 

Begge alternativer omfatter 24 m oppdetrO'ning av Sjoa ved Hind.seter, som 
vil gi e ca. 5 km langt kunstig magasin. 7otalt sett er regulerinuc-ren 
likevel svak, og det blir derfor vurdert hva en senking av Gjende med 
alternativt 8, 12 og 19 m vil bety. Hvis :jende reguleres, kan det bli 
aktuelt å bygge et pumpekraftverk mellom Gjende og Øvre Sjodalsvatn. 
Dessuten kan fallet mellom Øvre Sjodalsvatn og Hind.setermagasinet bygges 
ut. 

Uten ,'";jenderegulering gir utbygging etter alt.I 600-700 -'.':Wh i Tesse 
( klasse I) og ca. 700 '.}Wh i Nedre Otta ( klasse II A). Nåværende produk- 
sjon i Tessaverkene og Eidefoss er da trukket fra. 

Alt.2 gir 800-900 G'.,lh (klasse I-II A). 

Senking av Gjende med 8 m gir i tillegg vel 150 :}Wh meget billig kraft. 
Tilleggsproduksjonen fordobles hvis senkingen Økes til 19 m. Dessuten 
muliggjør en regulering som nevnt at fallet Gjende-Hindseter kan byGges 
ut. Eer fås yt te r-Lå ger-e 50-100 G'dh. 

llten Gjenderegulering gir Sjoautbyggingen en produksjonsøkning i nedenfor- 
liggende verk i unde r-kan t av 100 '";':lh. 

Det under-s tr-eke s at Sjoa er under- prosjekte:::-ing, og de angitte tall er 
tilnærmede og foreløpige. 

Høgfjellssjøene ligger i statsalmenning. Anslagsvis noe urrler halvprten 
av den nyttbare vasskraft eies av Staten. 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen utbygd vasskraft av betydning. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Bøvravassdraget inngår i en samlet utbyggingsplan for ,i'otunheimen Vest- 
Øvre Otta. Sn "takrenne" tar inn elvene fra Bøvr-a til Otta, som helt 
eller delvis pumpes opp i hovedmagasinet Raudalsvatn, der reeuleringen blir 
165 mi det mest vidtgående alternativ. Vatnet nyttes så i fallet ned til 
Ottavatn i Skjåk. 
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Et alternativ går ut på å holde Bøvra og SkJØli utenfor hovedutbygginr;en. 
De kan da enten sløyfes eller bygges ut i en egen stasjon i Lom. 

Et hovedalternativ 2 forutsetter delvis utbygging mot vest. Alle elver 
fra Tundra og vestover blir da bygd ut til Loen i Nordfjord. Eventuell 
utnyttelse av Bøvra og SkjØli må da i alle tilfelle skje separat. 

Ved separat utbygging tas Bøvra, Leira, Visa og Skauta inn i en avskjærende 
tunnel og føres over til Høydalsvatn, som reguleres 73 m og blir eneste 
magasin. Fra inntaket i Høydalsvatn fØlger driftstur.nelen Bøverdalen og 
tar underveis inn de fleste av Bøvras tilløp fra vest. 

Hvis Bøv;a blir inkludert i hovedutbyggingen, kan reguleringen av :{øydals- 
vatn reduseres til 50 m. Ved ett alternativ, der Bøvra og SkjØli kjøres 
ut på eget aggregat i Skjåk kraftverk, er reguleringen satt til 70 m. 
Andre alternativ har inntaket flyttet ned fra Eøydalsvatn til Dalsvatn. 
Fallet Øydalsvatn-Dalsvatn blir da bygd ut i et eget kraftverk. Antall 
bekkeinntak langs Bøverdalen vil variere noe med overføringstunnelens 
beliggenhet. 

Bøvras bidrat:; til kraftproduksjonen vil avhenge av utbyggingsmåten, men 
kan anslås til 550-EiOo -Wh, kostnadsklasse II B. Dyreste anleggsdel er 
overføringen av Visa og Skauta, som bidra:::- med 25-30% av det utnyttede 
tilløp. Ved å sløyfe denne over f'ør-Lngen t i l  produksjonen synke tilsvarende, 
men kostnad pr. k\fu blir lavere. 

De øvre deler av iJØvra, Leira og '!isa ligger i statsalmenning. 

Ostri 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Ostri og Tundra inngår i en samlet utbyggingsplan for Jotunheimen 
Vest-Øvre Otta. En "takrenne" tar inn elvene fra Bøvr-a til Otta, som 
helt eller delvis pumpes opp i hovedmagasinet Raudalsvatn, der regu- 
leringen blir 165 mi det mest vidtgående alternativ. Vatnet nyttes så 
i fallet ned til Otta.vatn i Skjåk. 

Øvre Ostri vil bli tatt inn ved vatn kote 1048 i Mysubyttdalen og ført 
inn på overføringstunnelen fra Styggevatn (øvre .;ostedal) til Raudalsvatn. 

Videre blir det inntak i Ostri ved utløpet av Liavatn. Vatnet ledes her 
inn på "takrenna", som også tar inn Turrlra og Kollungselvi på omtrent 
samne nivå som Liavatn. Sammen med det overførte vatn fra Bøvra og SkJØli 
pumpes det opp i Raudalsvatn for magasinering ved hjelp av Liavatn pumpe- 
verk. Liavatn blir pumpemagasin med 1,5 m reguleringshøyde. 

Skal Ostri holdes utenfor utbyggingen av Jotunheimen Vest-Øvre Otta, må 
også Tundra sløyfes. Elvene bidrar til totalproduksjonen med ca. 6oo Gifu 
vinterkraft. I tillegg Øker de vinterproduksjonen i Lågen og Glorrnna med 
vel 100 GWh. På den anner. side faller pumpekraftkonsumet i Liavatn på 
250 GWh bort, slik at nettogevinsten blir vel 450 GWh. 
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Marg ina l t  r e p r e s e n t e r e r  O s t r i  og Tundra v a s s k r a f t  i k o s t n a d s k l a s s e  I, 
og r e s t e n  av u tbyggingen  v i l  b l i  b e t y d e l i g  b e l a s t e t  h v i s  d i s s e  e l v e n e  
ho ldes  u t e n f o r .  Derimot s k u l l e  d e t  være mul ig  å s l ø y f e  i n n t a k e t  av 
øvre  Os t r i  i Mysubyt tda ler .  u t e n  fo r  s t o r e  konsekvense r .  

S t a t e n  e i e r  en mindre d e l  av d e n  n y t t b a r e  v a s s k r a f t .  

Mørk r i svas sd rage t  

Utbygd v a s s k r a f t  

Ingen .  

, ; I ! ' . b a r ,  i kke  u t b y s d  v a s s k r a f t  

I n k l u s i v e  over-før t nger- f r a  nabo va s sdr-ag kar, d e t  bygge s :1t  850 '?T:1 i 

ko at.nad sk.l  a s se =. 
Åsetva tn b l i r  hoved- og inn taksmagas in  med S'':; m r e g u l e r  Lng , ?:il l e t  ned 
til s j ø e r .  n y t t e s  ut i en k r a f t s t a s j o n  ved Lus t e l · :  jorder , .  

ViØrkrisel·,a ove r rør-e s til l . s e t v a t n  f r a  .ie Lms ta Pausda Lsva t n .  F j e l l s l i g r o v i ,  
Vedagrovi oi; Aus tr-a t a s  inn på ove r-f'ør-Lngs tunne Len , ' !edagrovi  ( ø s t ) ,  
Sve tdø'La , ilobbe Lv L og Løndø.l a , som e r s i d e e l v e r  til f,1ørkrisel·;a f r a  ø s t ,  
t a s  over til : :e imsta R a u s d a l s v a t n  i en egen  " t a k r e n n e " .  l le Irns ta r1ausdals-  
v a t n  r e g u l e r e s  3(3 m. Øvers t  i a u s d a l e n  l i 6 g e r  I s v a t n ,  som r e u l e r e s  
28 m. O f s a r v a t n  r e g u l e r e s  18 m, og •;u1·osctel·1i t a s  i n n  på d r i f t s t u n n e l e n .  

Fra  f'or-de l angaba s senge  t a n l e g g e s  en 12 km l a n g  " t a k r e n n e "  mot ve s t : o r  å 
ta inn en d e l  nabovassdrag :  S a g a g r o v i ,  en rekke  t i l l ø p  til D a l s d a l s c l v i  
samt to g r e n t i l l Ø p  til V i.gdø.La , som er er. b i e l v  til .Jo s tedø. l  a , 
S t a t e n  e i e r  d e t  meste av v a s s k r a f t e n  i M ø r k r i s v a s s d r a g e t .  

J o s t e d ø l a  

Utbygd v a s s k r a f t  

Ingen .  

Ny t t b a r ,  ikke  utbygd v a s s k r a f t  

Det er p l a n e r  om s e p a r a t  u t b y g g i n g  av L e i r d ø l a , s o m  er en s i d e e l v  f r a  v e s t  
og munner ut i .Jc s t edø . l  a c a .  10 km ovenfor  Gaupne. K r a f t s t a s j o n e n  b l i r  
l i g g e n d e  5 km l e n g e r  ned og n y t t e r  f a l l e t  f r a  T u n s b e r g d a l s v a t n ,  som vil 
b l i  r e g u l e r t  38 m, v e s e n t l i g  ved oppdemming. I en s i d e t u n n e l  f r a  f o r -  
d e l i n g s b a s s e n g e t  b l i r  de to g rene r  av Fon."1døla t a t t  i n n .  

L e i r d ø l a  k r a f t v e r k  v,il.gi 350 GWh i k o s t n a d s k l a s e e  I. 

Noe høyere  opp i . ros tedø la  konnner VigdØla i n n  f r a  ø s t .  De øvre  d e l e r  
av ' . /igdøla er p l a n l a g t  u t n y t t e t  ved o v e r f ø r i n g  til Mørkr i svassd rage t  og 
b i d r a r  til k r a f t p r o d u k s j o n e n  i Mørkri med 130 GWh. 

De øvre  d e l e r  av J o s t e d ø l a  inngår  i en p l a n  f o r  f e l l e s u t b y g g i n g  med 
S t r y n s e l v  og Loenelv ,  d e t  s å k a l t e  B r e h e i m e n - p r o s j e k t .  B r u t t o  p roduks jon  
er be regne t  til 2220 GWh. H e r f r a  går 580 H h  til pumpekonsum, s l i k  at 
d e t  b l i r  i g j e n  n e t t o  1640 GWh v i n t e r k r a f t .  Av d e t t e  b i d r a r  . J o s t e d a l s -  
f e l  t e n e  med 1120 GHh e l l e r  vel  2 / 3 .  B r e h e i m e n - p r o s j e k t e t  kan f o r e l ø p i g  
p l a s s e r e s  på overgangen mel lom k o s t n a d s k l a s s e  II A og II B. 
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JostedØla tas inn ved Styggevatn på en tunnel som følger østsiden av 
Jostedalen og tar inn de større sideelvene ned til Geisdøla. I den 
arrlre retningen fører tunnelen tilbake til Raudalsvatn, som dermed kan 
nyttes for magasinering. Fallet mellom tunnelens nivå og Fåbergstølen 
blir utbygd i et pumpekraftverk. Det vil_.her bli anlagt et kunstig 
magasin som reguleres 20 m. Herfra utnyttes fallet til Loenvatn og 
videre til Innviksfjorden ved Loen i to kraftstasjoner. Elva urrler Nigards• 
breen innføres ved en sidegren på driftstunnelen fra Fåbergstølen. 
Vatnet som kommer inn på driftstunnelens nivå kan pumpes opp i den øvre 
tunnel og magasineres i Raudalsvatn. 

Kupevatn reguleres 49 m ved senking. Austdalsvatn reguleres 27 m og 
Styggevatn 56 m. Ved oppdemmingen flyter disse to sammen til en sjø. 
Staten eier det meste av vasskraften i ,TostedØla. 
Strynselv og Loenelv 

Utbygd vasskraft 

Det er et par små kraftverk i Strynselvvassdraget, men ingen reguleringer. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Strynselv og Loenelv bidrar sammen med 520 GWh i Breheimen-prosjektet 
(se også urrler Jostedøla). 

På et øvre nivå tas Grasdøla inn ved Oppljosvatn og Videdøla ved Langvatn. 
Begge føes over til Raudalsvatn, magasineres og utnyttes i 3 fall: 
Raudalsvatn-Fåbergstølen, Fåbergstølen-Loenvatn og Loenvatn-Innviksfjorden 
ved Loen. 

Oppljosvatn reguleres 31 m og Langvatn 20 m. 

På et nedre nivå føres Grasdøla og VidedØla sannnen med en del tilløp til 
Sunndøla og Erdalselva over til Bødalselva i Loenvassdraget og nyttes der 
i de nederste 2 av de 3 kraftverk som ble nevnt ovenfor. 

Det er forutsatt 3,5 m regulering i Loenvatn. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

I 
I 

Jotunheimen og Breheimen har en sterkt oppbrutt topografi med høye fjell, 
dype daler, breer og elver med fosser og stryk. Det er omkranset av veger. 
Dessuten fører en god del veger inn i eller gjennom området. Særlig 
.rotur.heimen er blitt det klassiske område for turisme og friluftsliv. 
Hele området er knyttet til løypenettet med turisthytter. Hvor mange som 
nytter området er vanskelig å angi. Det kan imidlertid opplyses at Den 
Norske Turistforening har 14 hytter i området med en samlet sengekapasitet 
på 450. Antall gjestedøgn på disse hyttene var i 1969 ca. 30 000. Total 
sengekapasitet i Jotunheimen og Breheimen er mangedobbel i forhold til den 
kapasitet som Turistforeningens hytter representerer. 

Vegen fra Otta til Geiranger og Stryn følger øvre del av Otta. Vass- 
draget har således stor turistmessig verdi. ne to forgreningene Ostri 
gjennom Ostradalen (Bråtådalen) og Tora i Tard.alen er antakelig de mest 
kjente sidevassdragene, fordi de løper gjennom dalfører som danner gode 
utgangspunkter for fotturer. 
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Den delen av Jotunheimen som sogner til Sjoa inngår i folks bevissthet 
som symbolet på det spesifikt norske (Ridderspranget, Gjende, Bessvatn 
og Besseggen). Sjodalen danner innfallsport til Jotunheimen. Mens 
etablissementene nedover i Sjodalen er innrettet på bilturismen tar de 
innover i Jotunheimen sikte på å dekke fotturistenes behov. Halvparten 
av de 30 000 gjestedøgnene på Turistforeningens hytter i Jotunheimen i 
1969 var lokalisert til Gjendesheim og Gjendebu. Statens Naturvernråd 
har foreslått at 600 - 650 km2 w Jotunheimen legges ut til nas_Jonalpark. 
Storparten av dette området ligger innenfor nedbørfeltet til Sjoa. Såle- 
des inngår bl.a. Gjende, Bessvatn og Russvatn i nasjonalparkforslaget. 
Nasjonalparken skal representere et typisk fjellandskap i det sentrale Sør- 
Norge med både Østlands- og Vestlandsfjellnatur. Nasjonalparkområdet har 
betydelig verdi for vitenskap og friluftsliv. 

Bøverdalen, Visdalen og Leirdalen har betydelig turistmessig utnyttelse. 
Bøverdalen og Leirdalen langs Sognefjellvegen er sterkt utnyttet for bil- 
turisme om sommeren. Visdalen og områdene i Leirdalen innover mot Leir- 
vassbu er i første rekke fotturistenes områder. Turistbedriftene hadde i 
1969 nærmere 12 000 overnattinger, hertil kommer 3()00 leirskoledeltakere. 
Turisttrafikken har vært sterkt Økende de senere år. Landskapet i ved- 
kommende områder er særpreget og vakkert og er mye nyttet for fotturer og 
skiløping. 

Mørkrisdalen er en vakker og frodig Vestlandsdal som danner innfallsport 
til Breheimen og hyttene der (bl.a. Nørdstedalsseter, Sotaseter, Stygge- 
vasshytta, Arentzbu og Fast). Vassdraget er uberørt fra fjell til fjora. 
Dalen antas å få en stadig større betydning for fotturismen, hvis den for- 
blir uberørt av kraftutbygging. Elva er kjent som en god fiskeelv både når 
det gjelder laks og ørret. Fisket skal etter sigende ha gått noe tilbake 
i senere år. 

Jostedalen er lett tilgjengelig, idet vegen går helt opp i de øvre deler 
av dalen. 

Dalen danner innfallsport for breturer over til Loen og Erdal. 

Loen med Lovatnet og Kjenndalsbreen er regnet for særlig vakker. Det går 
veg fram til Bødalsseter og Kjenndal. Dalføret danner godt utgangspunkt 
for breturer. Områdets turistmessige betydning må forventes å Øke ytter- 
ligere. 

Vegen fra Ottadalen langs Strynsvassdraget med Videdøla til Olden/Loen 
og Nordfjordeid danner en av de mest kjente høyfjellsovergangene mellom 
Østland og Vestland. Vassdraget har stor turistmessig verdi på grunn av 
den nære kontakt med vegen. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Sjoavassdraget er av de siste større vassdrag på Østlandet som er.nå er 
uregulert. For de forskjellige grener innen den naturvitenskapelige 
forskning, representerer dette et verdifullt referanse- og forsknings- 
område som er helt uerstattelig. 

Sammen med Bessvatn former Gjende et unikt kompleks såvel geomorfologisk 
som limnologisk. Lokalitetene egner seg meget godt til stu:iie av sedi- 
menter, og danner derfor basis for kvantitative og kvalitative undersøkel- 
ser av land.overflatens nedtæring. Slike studier drives i forskjellige 



66 

klima- og formområder på forskjellige deler av jorden. Gjendeområdet 
representerer et viktig fjellområde i den temperert-hu.ide klima.sone. - 
Regulering a,, elv eller innsjø vil ødelegge de ne..turlige betingelser og 
avskjære mulighetene for slike studier. 

]jende og 3essvatn er utvilsomt blant de mest verneverdige lokaliteter 
i vårt land limnologisk sett. Både fysisk-kjemisk og biologisk har man 
her interessante forhold. Fundamentale teorier innen ferskvass- 
forskning har sitt utspring i studier fra disse lokaliteter, og nye 
undersøkelser her er stadig aktuelle. Innsjøene er internasjonalt kjente, 
og de mange vite:1.Skapelig interessante forhold i Gjende og Bessvatn gjorde 
at disse sjøer for ca. 10 år siden ble satt opp på UNESC01s liste over 
innsjøer som må fredes for vitenskapelig forskning. 

Forøvrig gjør systemet av innsjøer i Sjoavassdraget hele dette feltet 
til et meget interessant ferskvassøkologisk studieområde, idet man her 
firJ1er lokaliteter som gir mulighet for sammenlignende studier av interes- 
sante og tildels avvikende produksjonsforhold. Vassdraget bør i sin hel- 
het bevares som type- og referanseområde. 

I Gjende og Bessvatn og disse-vatns nedbørfelter utføres for tiden 
registreringer av plante- og dyreliv i forbindelse med Det internasjonale 
biologiske program. Man har her et rikt og interessant område med vel- 
utviklede vegetasjonsserier av forskjellige slags, samt flere spesielle 
planteforekomster. Det knytter seg botaniske interesser til flere loka- 
liteter ved Sjoavassdraget, blant annet finnes her Økologisk avvikende 
former som må undersøkes og bør reddes. Dog skal fremheves vegetasjonen 
ved Gjende og Bessvatn spesielt. Man finner her fjellplantesamfunn og 
sjelden arktisk vegetasjon som gjør dette område eneståeroe i botanisk 
sammenheng. 

Det foreligger forslag om opprettelse av en Jotunheimen nasjonalpark. 
Denne vil blant annet omfatte Gjende, Bessvatn og Russvatn. Bevarings- 
interessene i dette området har en rekke ganger vært dokumentert, og de 
første fredningsbestrebelser fremkom allerede så langt tilbake som i 
1904. Gjende og Bessvatn er også foreslått fredet av Det internasjonale 
biologiske program - Project aqua. De naturvitenskapelige interesser 
i Sjoavassdraget er meget store, og spenner over en rekke fag som geomor- 
fologi, limnologi, zoologi og botanikk. Som ett av de få større uberørte 
vassdrag man har igjen på Østlandet, bør Sjoavassdraget spares for enhver 
regulering, og ganske spesielt vil det være katastrofalt om Gjende og 
Bessvatn reguleres. 

Sjoavassdraget er av naturvitenskapelige grunner prioritert som verne- 
verdig. 

Jostedøla 

Den naturlige vasshusholdning er så vesentlig for dette dalføret (belig- 
gende i regnskyggen) at endringer i vassdraget for eksempel ved oppderrnning 
eller senking av vasstanden i elva, vil ha alvorlige følger for vegeta- 
sjonen og jordbunnsutviklingen. Vassdraget som fra naturens side er bre- 
påvirket og har stor vassføring i sommerperioden, gir ved snøsmeltingen om 
våren ofte flomperioder som resulterer i at vatn strømmer utover områdene 
på sidene av elveleiet og stadig avleirer nytt materiale. Den store rik- 
dommen på breer gir således dalen en spesiell karakter, og muligheter for 
interessante studier både geomorfologisk og biologisk. Det er i Jostedalen 
foretatt undersøkelser av vegetasjon på generell basis samt koloniserings- 
undersøkelser i områdene fremfor brearmene. 
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Av særlig stor geomorfologisk interesse er området foran Nigardsbreen, 
øverst i Jostedalen. Det gjelder området fra brekanten og fram til errle- 
morenene fra brefremstøtet i det 18.århundre. Formene er her rikelige og 
usedvanlig klare. Til undervisningsbruk kjennes ingen bedre områder i 
Norge når det gjelder isbreavsetninger på fast berg. 

Lokaliteten benyttes til hovedfagsekskursjoner for Universitetet i Oslo. 
Også engelske universitetsekspedisjoner benytter Nigardsbreen i stor ut- 
strekning. 

Området er lett tilgjengelig og av stor pedagogisk betydning. 

Jostedalselva representerer en type som er bevaringsverdig og byr på rike 
studiemuligheter innen flere fag. I forbindelse med det norske program 
innen Den internasjonale hydrologiske dekade, er det ved Jostedalselva 
opprettet en dekadestasjon der urrlersøkelser pågår. Jostedalselva er av 
naturvitenskapelige hensyn prioritert som verneverdig. 

Loenvassdraget 

Som Oldenvatn er også Loenvatn lokalisert i dalbunnen som en fortsettelse 
av fjordgrenen utenfor. Her som ved de andre nevnte lokaliteter i Nord- 
fjord, består berggrunnen av resistente grunr.fjellsbergarter, og de løs- 
masser som forekommer er sterkt utvasket av de rikelige mengderne:l.bør. 

Loenvatn er ekstremt næringsfattig, og sedimentene i Loenvatn er fattige 
på organisk materiale. Spesielle fysisk-kjemiske forhold gjør in.sjøen 
interessant for ferskvassforskning. (Loenelv prioriteres som alternativ 
til Oldenel v.) 

Strynsvassdraget 

I dette vassdraget som i de øvrige Nordfjord-vassdragene er det først og 
fremst den store innsjøen som interesserer. Strynsvatnet som også er en 
fjordsjø, er uterodert i granitt og gneissbergarter. 

Også Strynsvatn tjener som sedimenteringsbasseng for breslam, men ikke på 
samne måte som tilfelle er for Olden- og Loenvatn. Strynsvatn er den av 
de nevnte innsjøer som kommer nærmest Hornindalsvatn. Begge disse inn- 
sjøer har et middeldyp på over 130 m, og er gjerne isfrie vinteren igjen- 
nom. Strynsvatn står sentralt i "serien" av Nordfjordsjøer, og gir gode 
sammenligningsmuligheter både med Olden- og Loenvatn som med Hornindals- 
vatn. På grunn av denne stilling er det viktig at innsjøen beskyttes mot 
inngrep. 

UTVALGETS VURDERING 

I folks bevissthet er Jotunheimen med sin storslåtte natur selve symbolet 
på den norske fjellheimen. Jotunheimen er det mest sentrale og det mest 
besøkte fjellområde for fotturer i landet. De sterke naturvitenskapelige 
interesser i området er klart dokumentert. 

Samtidig er, som klarlagt foran, utbyggingsmulighetene meget omfatterrle. • 
En betydelig del av den kraft som kan produseres er billig kraft. På sanune 
måte som på Hardangervidda er derfor interessemotsetningene når det gjelder 
Jotunheimen særdeles markerte. 
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1. SJoavassdraget 

Hele utvalp;et mener at Sjoavassdraget har den høyeste verneverdi av alle 
vassdragene i Jotunheimen. Sjoavassdraget bør derfor i sin helhet unntas 
fra kraftutbygging. 

Hele utvalet. unntatt WessP.1, mener at vedtaket om dette bør gjøres vari 
for vassdraget ned til Hind.seter. Dette vil også ha den fordel at det blir 
mulig å fat.te endelig vedtak om etablering av de n foreslåtte Jotunheimen 
nasjonalpark. 

Wessel mener at vedtaket om Sjoavassdraget bare bør gjøres gjelden:ie for 
en 10-årsperiode, på tilsvarende måte som forutsatt for de fleste andre 
vassdrag i verneplanen. Wessel mener forøvrig at det foreløpig ikke bør 
treffes noen andre vedtak om å bevare vassdrag i Jotunheimen før Stats- 
kraftverkenes utredninger er kormnet lenger. 

2. Øvre Otta og Bøvra 

Utvalget mener at Øvre Otta er blant de prosjekter man ikke finner å kunne 
ta med i verneplanen dersom deler av Jotunheimen skal bygges ut. 

Elgmork, Erichsen, Germeten og G,1ærevoll mener imidlertid at Bevra med 
Leira og Visa bør unntas fra utbygging. 

Sperstad og Hillestad er enig i at verneverdiene i Bøvra er store, men 
finner at virkningene på hele prosjektet av å unnta Bøvra må. utredes før 
de kan ta endelig standpunkt. De er imidlertid enig i at Visa i alle fall 
bør bevares. Wessel viser til sitt stan:ipunkt som er referert ovenfor. 



3. Nedre Otta 

Dersom Øvre Otta blir utbygget med kraftstasjon ved Skjåk, vil konsekven- 
sen være et kraftverk i nedre Otta (ved Lalm), på grunn av den store vin- 
tervassfØring i Otta som blir følgen. Utvalget har tatt dette til etter- 
retning. 

4. Breheimen 

Dette prosjektet gir store kraftmengder, men det er relativt dyr kraft. 
Rentabilitetsberegninger kan tenkes å vise at prosjektet er svært margi- 
nalt Jevnført med oljekraft. Dette bør nærmere klarlegges. 

HeJe utvalet mener at vedtak om utbygging av Breheimen-prosjektet ikke 
i noe fall bør treffes før dette er gjort. 

Elgmork, Erichsen, Germeten og GJærevoll mener at dersom deler av Breheimen 
likevel skal utbygges, bør Jostedalen unntas. 

5. Leirdøla 

Utvalet finner ikke tilstrekkelig grunn til åta Leirdøla med i verne- 
planen dersom deler av Jotunheimen skal bygges ut. 

6. MØrkri 

Dette prosjektet gir meget betydelige kvanta med billig kraft. 

MØrkridalen har høy verneverdi, men dersom valget står mellom å bevare 
Mørkrivassdraget på den ene siden og Sjoa, Bøvra og Jostedalen på den 
andre siden, mener utvalget at Mørkrivassdraget må gis lavere prioritet. 
Utvalget forutsetter da at visse an:l.re Vestlands-daler, først og fremst 
Husedalen med Kinso, blir bevart. 

Objekt nr.28 

HOI.LEIA 

Fylke: 
Korrmuner: 

Buskerud 
Modum, KrØdsherad og Ringerike 

GABRIELSEN-KOMI'lttN - ( G 16) 

Fra innstillingen siteres: 

"Kami teen finner det ikke sannsynlig at det vil kunne bli 
spørsmål om utbygging i området og har ikke noe å bemerke til 
en eventuell fredning." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Holleia (Henoavassdraget m.v.) i 
gruppen "Fredningsforslag som tidligere er vedtatt eller bØr kunne frerranes 
nå". 

Buskerud Jeger- og fiskerforening frerrmet verneforslaget som var grunnlaget 
for Gabrielsen-komiteens behandling av området. 
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TEKNISK UTNYITELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen kjente utbyggingsinteresser. 

UTVALGE'TS VURDERING 

Utvalget foreslår at området av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser blir tatt med i verneplanen. Vernet bør gjøres varig. 

Objekt nr.:,O 

FIAKEVATN 

Fylker: 
Kommuner: 

Buskerud og Hordaland 
Hol og Ulvik 

Flakevatn ligger nordøst for Finse, i et pass som nesten skjærer gjennom 
Hallingskarvet. Innsjøen, som ligger i en hØyde av 1448 m.o.h., står i 
kontakt med en bretunge. Fra Flakevatn går dreneringen mot nordøst til 
Strandavatn, og derfra renner Storåna mot øst og ender i Hallingdalselva 
ved Strandefjorden. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen kjente vasskraftinteresser. 

VERNEINTERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Flakevatn er meget nær ideell for demonstrasjon av limnologien som en synte- 
tisk disiplin. Innsjøbassengets historie så vel som de nåværende forhold, 
bestemner sarranen med bassengformen de limnologiske betingelser, og utgjør 
et uvanlig instruktivt eksempel på naturkrefter i arbeid. 

Flakevatn er Norges høyest beliggende større innsjø, og de meteorologiske 
betingelser her korresponderer med de man har i arktiske og sub-arktiske 
regioner. 

Foreløpige undersØkelser viser en relativt stor produksjon i Flakevatn. 
Forholdene ligger her vel til rette for vitenskapelige undersØkelser, og 
innsjøen vil bli benyttet som forsknings- og undervisningslokalitet for den 
biologiske stasjon på Finse. Flakevatn er på naturvitenskapelig grunnlag 
prioritert som verneverdig. 
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UTVALGETS VURDERING 

Av hensyn til de naturvitenskapelige interesser, foreslår utvalget at 
Flakevatn og elven fra vatnet og ned til Strandevatn, blir varig unntatt 
fra kraftutbygging. 

Objekt nr.31 

HIVJlNASSDRAGET i HOI.SELV - Vassdrag nr .52  

Fylke: 
Kommune: 
Nedbør f'e l t: 

Buskerud 
Hol 
:,8 krn2 (til evt.inntak for overføring) 

Hivjuåna er et mindre sidevassdrag til Holselva som renner ut i Hallingdals- 
elva. Hivjuåna har sin begynnelse i traktene nord for den østlige del av 
Hallingskarvet. 

GABRIELSEN-KOMITJ!EN - ( G 23) 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til at vassdraget blir 
utbygd." 

Industrikomiteen i Stortinget førte vassdraget under gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 

Verneforslaget kom fra Hol kommune. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Avløpet fra de Øverste :,8 km2 av Hivjus nedbørfelt kan lett overføres til 
Strandevatn, der det er rikelig reguleringsmagasin. 

Overføringen vil gi ca. 70 GWh produksjonsØkning i Hol I og nedenfor- 
liggende verker, antakelig 1 kostnadsklasse. I. 

Staten eier ikke noe av den nyttbare vasskraft. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget finner ikke tilstrekkelig grunn til åta vassdraget med i verne- 
planen. 
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Objekt nr.34 

VASSDRAG i HEMSEDAL 

Fylke: 
Kormnune: 

Buskerud 
Hemsedal 

Mørkedøla, GrØrrlØla og Hornselva er forgreninger til Hemsila. Helsingvatn, 
Vannin og Hunsemvatn har avløp til Tisleifjorden. Hornselva danner Hydnefoss 
(Brudesløret). 

Det er veg langs Mørkedøla gjennom Mørkedalen, langs nedre deler av Grørrløla 
og inn til Helsingvatn og Vannin. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 20, 21 og 22) 

Utvalget har funnet det praktisk å beharrlle Gabrielsen-komiteens nr.20, 21 og 
22 under ett. 

Komiteen anbefaler samtlige bevart mot utbygging. Den peker på at de nederste 
delene av MørkedØla og GrØndØla allerede er berørt i forbindelse med Hemsila- 
utbyggingen. 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Hydnefoss i Hornselva (G 21) i gruppen 
1114 fossefall som anses som utpregede turistattraksjoner". De to andre, 
Helsingva tn m. v. ( G 20) og Mørkedøla og (}rØndØla ( G 22) er plassert i gruppen 
"Øremerkes/særskilt behandling". 

Hemsedal herredstyre fremsatte verneforslaget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Vasskraft, 

Utbygd vasskraft 

De nedre delene av Mørkedøla og Grøndøla er berørt av Hemsila-utbyggingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Forøvrig kjenner utvalget ikke til utbyggingsinteresser i vassdragene. 

Staten eier ikke noe av fallrettighetene. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Helsingvatn, Hunsemvatn og Vannin ligger i typiske setertrakter. MØrke- 
dØla. Grørrløla og Hornselva med Hydnefoss har turistmessig betydning. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Disse interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Hemsedal kommune er sterkt berørt av kraftutbygging. Utvalget mener derfor 
at det er særlig viktig å være varsom med de elver og vatn som er uberørte. 

Utvalget anbefaler at Mørkedøla ovenfor LauvdØla, GrØrrlØla ovenfor GJuva, 
Hornselva, Helsingvatn, Vannin og Hunsemvatn med tilliggende tjern blir varig 
unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr.35 

VASSDRAG I GOL - HALLINGDALSELV OG HEMSIIA - Vassdrag nr. 49 og 51 

Fylke: 
Korrmune: 

Buskerud 
Gol 

f 

Logga, Rusteåni og Liaåni har sine kilder på Golsfjellet nær grensen til 
Oppland. Vala har sin begynnelse i fjelltraktene sydvest for Hemsedal. 
Vola og Logga renner ut i Hemsil, mens Liaåni og Rusteåni renner ut i 
Hallingdalselva kort etter sarrmenløpet med Hemsil. 

GABRIELSEN-_OMI'I'ttN ( G 19) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Gol korrmune har i brev til komiteen av 15.mars 1963 spesi- 
fisert nærmere de vassdrag herredstyret mener bør bevares 
uberørt: 

a. Høveren med Røggjen, Bekkjesettjern, Am.sjøen, AndsjØelva, 
Raudalsvatn og Raudalselva. 

b. Liaåni med Grevsjø, Grøsetvatn, Holteåni, Myklesjøen, 
Rukebekken, Meåni, Veikultjern og Sagåni. 

c. Rusteåni ovenfor inntaket for Hemsil I I ,  med Tubbeåni, 
Hamartjern og Brautemotjern. 

d. Logga med LauvsjØ og Hamartjern. 

e. Vala." 

I Komiteens konklusjon heter det: 

"Komiteen peker på at Gol herred er sterkt berørt av inngrep 
i forbindelse med kraftutbygging, og anbefaler at de vassdrag 
som er nevnt av kommunen med unntak av Høveren og Vala, bevares 
uberørt, idet man dog heller ikke har noe å bemerke til at det 
blir etablert slikt flonrlempningsmagasin i et sidevassdrag til 
Rusteåni som omhandlet av Oslo Lysverker. I Vala bør ikke 
tillates større inngrep enn nevnt i brevet fra Oslo Lysverker. 
For Høverens vedkonrnende viser komiteen til at størstedelen 
av vatnet ikke ligger i Gol herred. De vassdrag i Gol som har 
avløp til Høveren anbefales bevart uberørt." 

Stortingets industrikomite har ført vassdragene i gruppen tidligere utbygd 
eller bør kunne utbygges. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

En er ikke kjent med forurensing i vassdragene. 

b. Vassforsyning 

Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft 

Her er det bare Rusteåni og Vola som beharrlles. Høveren beharrlles i av- 
snittet om Vassfaret. Resten har ingen praktisk betydning som kraftkilder. 
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RUSTEÅNI 

Nedbørfelt 82 km2 (til inntak Hemsil II). 

Utbygd vasskraft 

Rusteåni er stengt med en hvelvdam på ca. kote 580, og avløpet er ført 
over til driftstunnelen for Hemsil II. Rusteånis bidrag til produksjonen 
i Hemsil II er 35-40 GWh. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Rusteåni går i dag uregulert til inntaket, og for å redusere flomtapet 
er det planer om et flomdempningsma.gasin i Kroktjern, Firkanten og Langetjern 
som ligger i et sidevassdrag til Rusteåni fra vest. 

Reguleringen vil gi en liten, men billig produksjonsøkning i Hemsil II. 

Staten eier ikke noe av Rusteåni. 

VOLA 

Nedbørfelt 48 km2. 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er gitt konsesjon på overføring av Lya til driftstunnelen for Nes 
kraftverk. Hvis overføringen blir gjennomført, er det planer om ålede 
avløpet fra de øverste 8 km2 av Volas nedbørfelt over til Lya, slik at 
også dette kan nyttes i Nes. 

Volas bidrag til kraftproduksjonen i Nes blir vel 2 GWh. 

Overføringen av Lya til Nes anses for å være et forholdsvis kostbart prosjekt. 

Staten eier ikke noe av Vela. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Nedbørfeltene i vassdragene er i stor utstrekning nyttet for turisme, 
hyttebygging og friluftsliv. I Hemsila er det ren ørretbestand. Antall 
solgte fiskekort i dette vassdraget er anslått av Hemsedal Jeger- og 
Fiskerforening til 2500 - 3000 ( 19€:9). 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Så vidt angår Høveren med tilløp, vises til omtalen av Vassfaret. 

Under henvisning til de omfatterrle vassdragsreguleringer i området, mene 
utvalget at Liaåni, Logga og Vola ikke bØr bygges ut for kraftproduksjon. 
Vernet bør-gjøres varig. 
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Objekt nr.37 

KRØDEREN i Hallingdalselv - Vassdrag nr.49 

Fylke: 
Konrnuner: 

Buskerud 
KrØdsherad og Flå 

KrØderen, 41 km lang, ligger ved inngangen til Hallingdal øst for Norefjell 
og er en del av Hallingdalsvassdraget. 

Riksveg 7 fra Hønefoss gjennom Hallingdal følger vatnets østre bredd. Det 
er også veg langs mesteparten av vestbredden. 

KrØderen er et lavlandsvatn som ligger sentralt til i bygda. På vegen langs 
vatnet, særlig på riksveg 7, er det stor biltrafikk med et stort innslag av 
turister. 

GAERIELSEN-KOMITI!EN (G 17) 

Komiteen omtaler en konsesjonssøknad på en 2,6 m regulering av Krøderen og 
konkluderer med: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til en skånsom regulering 
av KrØderen." 

UTVALGETS VURDERING 

Den omtalte regulering er nå gjennomført. 

Utvalget anser det ikke sannsynlig at det vil bli aktuelt med ytterligere 
regulering, men vil for alle tilfelles skyld gi uttrykk for at KrØderen bør 
unntas fra videre reguleringsinngrep. Vernet bør gjøres varig. 

Objekt nr. 

NOREFJELLOMRÅDET 

Fylke: 
Kommuner: 

Buskerud 
KrØdsherad, Flå og Sigdal 

Norefjellområdet er et viktig og velkjent friluftsområde i Buskerud. 

GAERIELSEN-KOMITttN - (G 18) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen finner det ikke sannsynlig at det vil kunne bli 
spørsmål o utbygging eller regulering i området og har ikke 
noe å bemerke til en eventuell fredning." 

Industrikomiteen i Stortinget har rørt området under gruppen "Fredningsforslag 
som tidligere er vedtatt eller bør kunne fremmes nå". 

Verneforslaget som var Gabrielsen-komiteens arbeidsgrunnlag kom fra Buskerud 
Jeger- og fiskerforening. 

TEKNISK t.rrNYTI'ELSE 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Utbyggingsinteresser er ikke kjent. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at området av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser blir tatt med i verneplanen. Området bør kunne vernes 
varig. 

Objekt nr.40 

SKRIMFJELLOMR.ÅDET, NUMEDALSLÅGEN - Vassdrag nr .73 

Fylke: 
Kommune: 

Buskerud 
Kongsberg 

Skrimfjellområdet ligger nord for Skien og sør for Kongsberg. Innenfor 
området finner en de øverste kilder til Siljanvassdraget og deler av 
Ravalsjøvassdraget og Eggarelvvassdraget. Området har en variert natur 
med snaufjell, fjellterreng med åpen naturskog og skog med et visst urskogs- 
preg. Snaufjellet finnes i områdets nordre del med Styggemannen (871 m.o.h.) 
som høyeste topp. Dessuten finnes en del høydedrag ved områdene rundt 
Flåttefjell, Vardefjell og Narefjell samt Sveinsbufjell som er snaufjell. 

GABRIELSEN-KOMITEEN (G 15) 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen anser det ønskelig at Skrimfjellornrådet av hensyn 
til naturvern- og friluftsinteresser bevares mest mulig ube- 
rørt, men har på den annen side ikke noe å bemerke til en 
eventuell regulering og overføring av Ravalsjø." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført SkrimfJellområdet i gruppen "Frednings- 
forslag som tidligere er vedtatt eller bør kunne frenmes nå". 

TEKNISK UTNYTI'ELSE 

a. Resipientforhold: 

En er ikke kjent med noen forurensing innen dette området. 

b. Vassforsyning: 

Det foreligger ingen opplysninger. 

c. Vasskraft: 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Ravalsjøen er planlagt regulert 12 m og overført til Kobberbergelva i 
forbindelse med en eventuell utbygging av denne. Prosjektet er beregnet 
å gi 40 GWh dyr kraft (kostnadsklasse III). Ravalsjøens bidrag er 
10-12 GWh. 

Staten eier ikke noe av den nytttare vasskraft. 
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VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern og- friluftsinteresser 

Det er i dag to større hyttekonsentrasjoner i området, Raje og Omholt. 

Skrimfjellområdet har spesiell betydning som friluftsområde for befolk- 
ningen i Drammen, Kongsberg og en del av Vestfoldbyene. Størsteparten av 
området egner seg både til sommer- og vinterbruk. Mindre partier er imid- 
lertid bratte og kuperte og egner seg derfor mest til bruk om sommeren. 
Jakt- og fiskemulighetene er et verdifullt aktivum for turistutbyggingen. 

Visse deler av området er gode bærtrakter. Området nord og nordvest for 
Skrim har jordbunn med rik flora. En kan f.eks. finne sjeldne orkideer i 
et nærmere avgrenset område. 

Skrimfjell er omtalt i Naturvernrådets landsplan for natur- og nasjonal- 
parker. Rådet finner ikke å kunne anbefale at området legges ut til 
nasjonalpark, idet disse forutsettes lagt på Statens grunn. Det sier 
imidlertid at området er interessant, blant annet fordi det omfatter en 
del urskog, og rådet anser det som utmerket om en kan få opprettet et 
reservat der. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser i området er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget viser til Skrimfjellområdets store betydning for friluftslivet 
for befolkningen i et stort oppland og anbefaler at hele området, også 
Ravalsjøen, blir varig unntatt fra kraftutbygeing. 

Objekt nr.41 

HARDANGERVIDDA - Vassdrag nr.73, 86, 90, 166, 214, 218 og 222 

Fylker: Hordalarrl, Buskerud og Telemark 
Konnnuner: Ullensvang, Ulvik, Hol, Nore og Uvdal, Tinn, Vinje og Odda 

Hardangervidda omfatter ca. 9 000 km2. Innenfor dette store område finnes 
en rekke vassdrag, bl.a. Oddadalsvassdraget (Opo), Tysso, Opo, Kinso, Veig, 
Bjoreia, Sima og Osa (alle med avløp til ardangerfjorden, øvre deler av 
Hallingdalsvassdraget, Uumedalsvassdraget og Tinnelvvassdraget (det siste 
med avløp til Heddalsvatnet ved Notodden), Takkevassdraget (med avløp til 
Bandak) og RØldalsvassdraget (med avløp til Sand.fjorden). 

De viktigste tilførselsvegene til vidda er riksveg 10 og riksveg 47 i vest, 
riksveg 7 i nord og riksveg 8 i øst og riksveg 37 og riksveg 352 og riksveg 
10 i sør. Bergensbanen følger nordgrensen for vidda. 

Hardangervidda er den eneste hØgfjellsslette i Europa. På mange 
måter har den arktisk karakter. Grunnfjellsområdene finnes i første rekke i 
øst og i en remse langs Sørfjorden. De sedimentære bergarter finnes for- 
trinnsvis i de vestlige deler av Vidda. Enkelte steder finner en rester av 
skyvedekket fra den kaledonske fjellkjedefolding, Hårteigen, Hardanger- 
jøkulen og Hallingskarvet. Løsmassen er størst i øst og minst i vest hvor 
de kan mangle helt. Klimaet er atlantisk med kjølige somre og milde vintre. 
De største nedbørmengdene faller i vest, likevel slik at det kan være store 
lokale variasjoner. 
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Hardangervidda er kjent på grunn av sitt interessante dyreliv. Innen det 
sentrale viddeområdet som ligger over 1000 m.o.h. er det registrert nærmere 
hundre fuglearter, hvorav flere sjeldne arter. Av pattedyr er det påvist 
20 arter, hvorav beverkolonien i Veigvassdraget og fjellreven kanskje er de 
mest interessante. Den rikeste faunaen er i de vestlige områdene. 

Hardangervidda danner for vegetasjonen i mange tilfelle en grense mellom 
øst-vest, nord-syd og fjell-lavlarrl. Vegetasjonen er rikest i de vestlige 
områder. 

GAERIELSEN-KOMITI:EN - (G 24, 25 og 26) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen peker på at Hardangerviddas sentrale beliggenhet i 
Sør-Norge med lett atkomst fra alle kanter gjØr det ønskelig 
i størst mulig utstrekning å bevare vidda som friluftsområde 
for fotturer, Jakt, fiske og annen form for friluftsliv, og 
anbefaler at et område av Hardangervidda sør for riksveg 20 
(nå riksveg 7) med de grenser som er foreslått av Den Norske 
Turistforening bevares uberørt av inngrep i forbindelse med 
kraftutbygging utover dem som allerede er foretatt. Innen om- 
rådet ligger som foran nevnt også den av Naturverninspektøren 
foreslåtte nasjonalpark. 

Formannen, Eriksen og Mengshoel har ikke noe å bemerke til ut-. 
bygging i området mellom Hardangerjøkulen og riksveg 20 urrler 
forutsetning av at Vøringfoss får beholde normal vassføring 
i turisttiden. 

Kjelsrud, Krogh og Lyng anbefaler at også området sør for 
Hardangerjøkulen blir bevart uberørt av nye inngrep, og peker 
på at det er et meget benyttet friluftsområde, som knytter 
seg naturlig til Hardangervidda ellers. Også av hensyn til 
Vøringfoss finner fraksjonen det ønskelig at Bjoreia med side- 
vassdrag ikke utsettes for nye inngrep." 

Irrlustrikomiteen 1 Stortinget har ført den del av Hardangervidda sør for 
riksveg 20 (nå riksveg 7) som er foreslått fredet av Den Norske Turistforening 
i gruppen "Fredningsforslag som er tidligere vedtatt eller bør kunne fremmes 
nå". Når det gjelder VØringfoss, har komiteen pekt på at utredninger er 
igang og at standpunkt til den ikke kan tas før resultatet foreligger for 
Stortinget. 

TEKNISK UTNYITEI.SE 

Utbygd vasskraft 

Øvre Viersla og Tinnhølen med naturlig avløp til henholdsvis Veig og Bjoreio, 
er overført til Numedalslågen. Halnefjorden er regulert 4 meter. 

I Kinso er Veivatn og Stavalivatn noe regulert i forbindelse med Tveitafoss 
kraftverk. 
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Nyttbar, L'l<ke utbygd ·1asskraft 

Deler av vidda vil bli berørt av Eidfjord- og Dagaliutbyggingene. 

DNI' har foreslått fredet et større område syd for riksveg 7, og et mindre 
område mellom riksveen og Eardangerjøkulen. Det sydlige området blir ube- 
tydelig berørt av de nevnte prosjekter. Det nordlige området blir derimot 
sterkt berørt av Eidfjord Nord-planen. 

Det finnes idag en utbyggingsplan for østsiden av vidda, Dagali-utbyggingen. 
Man tenker da å ha en større eller mindre oppdemming av Nedre Hein. Ved det 
største oppdemmingsal ternativ vil Øvre og Nedr-e Hein samt Ha.Lne f'jorde n flyte 
sarrrnen til ett. Også ,":ei t.s jøen del tar i et korrnnuniserende magasin i den mest 
vidtgående plan. 

Dagalifallene representerer en årsproduksjon på 700-800 GWh (kostnadsklasse 
II B ) .  

For vestsiden av vidda foreligger det sØknad om fastsettelse av regulerings- 
beste!'IITlelser. SØknaden redegjør bl.a. for alternativ slipping av vatn i 
vøringfoss. 

Planen som er lagt til grunn for søknaden orutsetter en oppdeling i to 
utbygginger, kalt ::=:idfjord Syd og :Sidfjord Hord. 

a) For Eidfjord Syd er alternativ II av søkeren antatt å være det mest 
fordelaktige. Det omfatter overføring av nedbørfeltene for Opo, Kinso 
og Veig til Busetevatn i Erdalselv. Dette blir inntaksmagasin for hoved- 
kraftverket i trdal. Det blir her 11,4 m oppdemming og 3,6 m senking. 

Det forutsettes videre et pumpekraftverk ved Viveli i Veig. Et døgn- 
magasin i urrlervatnet forutsetter maksimalt ca. 14 m oppderrnning ved 
Viveli. Ca. ½ km2 av dalen derrnnes ned. ::=:t mindre magasin oppnås ved 
2,6 m oppderraning og 1,6 m senking i Vivevatn. Hovedmagasinet for Veig 
ligger ved Brandaleite  Veig.) Det vil bli inntil 58,3 m oppderranin,.; 
ved Brandaleite, og ca. 10 km2 vil bli neddemt. 

Tilsvarende forutsettes et pumpekraftverk ved Stavalivatn. Døgnmagasin 
i urrlervatnet blir Stavalivatn med 13,3 m oppde1T1T1ing og 2,7 m senking. 
Vatnet er fra før regulert for Tveitafoss kraftverk. Eovedma.gasin blir 
Veivatn og Nedre Omkjelvatn som rår· 29,7 m demming og 22,3 m senking 
(3 m demming og ingen senking i Omkjelvatn). Veivatn har fra fØr en 
mindre regulering for Tveitafoss kraftverk. Et mindre magasin fås også 
ved 24,5 m senking av Opesjåvatn i Opo. 

Eidfjord Syd vil kunne yte ca. 2400 GWh brutto. Nettoproduksjonen er 
ca. 2200 GWh, kostnadsklasse II A. 

b) Det er også utredet prosjekter for separatutbygging av Kinso-. respek- 
tive Veigvassdraget. Separatutbygging av Kinso vil ved maksimal utnyt- 
telse få kraftstasjon på nordsiden av Kinsarvik. Busetevatn blir over- 
ført fra nord, Stavalivatn fra syd. Busetevatn vil få 15 m Økt oppdemming 
i forhold til hovedalternativ II. Alle inngrep øvenfor Stavalivatn blir 
som i alt.II. Total nettoproduksjonl(l)()-1100 GWh, kostnadsklasse II A. 
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Ved minimal utbygging av Kinso, som forutsetter at Erdalselva utnyttes 
i Veig, vil kraftverket bli lagt på sydsiden av Kinsarvik. Overføringen 
av Gryttingsdals- og Birgerdalsbekken blir da noe tvilsom. Hvis den 
nevnte overføring frafalles, blir nettoproduksjonen redusert til knapt 
1000 GWh, kostnadsklasse II A. 

Veig kan utbygges separat med kraftstasjon i Erdal som i generalplanen. 
Hovedkraftverket blir da liggerne i Erdal, og man får dessuten et pumpe- 
kraftverk i Viveli. Netto årsproduksjon blir vel 1400 GWh, kostnadsklasse 
II A. 

c) For Eidfjord Nord-prosjektet er bildet mer komplisert. Det er fremlagt 
3 alternative utbyggingsgrader av Vøringfoss. I utbyggingssøknaden har 
man gått inn for en delvis utnyttelse av vassføringen i Vøringfoss (alt. 
III i utbyggingsplanen for Eidfjord Nord). Denne hovedplan vil heretter 
bli benevnt "Alt. III". 

Dette alternativ har hovedkraftverket liggende ved Sima.fjorden. Sima 
kraftverk er tenkt utbygd for to fallhøyder: Sy-Sima og Lang-Sima. Dess- 
uten skal det være et større pumpekraftverk ved Sysenvatn. Reguleringer 
og overføringer blir som ved full utnyttelse av Vøringfoss. 

Lang-Sima vil få sitt inntaksmagasin i Langva tn i Aus tdøLa , Langvatn 
blir regulert opp 35,9 m og ned 12,1 m. Kvilinganutvatn og Grøndalsvatn 
blir kommuniserende med Langvatn, dette oppnås ved henholdsvis 30 og 12 m 
regulering. Breavløpet fra HardangerjØkulen via Demmevatna i Nordelva 
blir tatt inn på den kommuniserende overføringstunnelen. 

Sy-Sima omfatter først en lavere "takrenne" fra Skruelsvatn i No rddø.l a 
via Austdalsvatn i Austdøla og fram til kraftverket ved Simafjorden. I 
Skruelsvatn blir det ca. 15 m senking, i Øvre og Nedre Austdalsvatn 
henholdsvis 8 m regulering ned og 4 mopp. 

Videre omfatter Sy-Sima en større "takrenne" fra Sysenvatn via TTembcsdals- 
vatn til Sima kraftverk. Rembesdalsvatn releres i alt 41 m, omtrent 
jevnt fordelt på oppdemming og senking. Sysenvatn får 40 m regulering, 
hvorav 21,l m oppdemming. Vatnet er allerede tillatt regulert 3,5 m. 

Dessuten omfatter alternativ III et pumpekraftverk ved Sysenvatn. Dette 
verk skal pumpe en del av sommertilløpet opp i Hein-magasinet for lagring 
til vinterproduksjon og tørrårssikring. 

Reguleringen i Hein-magasinet må ses i sammenheng med Dagali-utbyggingen, 
men det vil samlet være aktuelt med ca. 75 m oppdel1111ing i Nedre Hein, og 
tilsvarende mindre på de ovenforliggeme magasiner (eksempelvis ca. "57 m 
oppderroning i Øvre Hein og i Heintjern, og ca. 25 m regulering i Halne- 
fjorden, hvorav ca. 2 mer senking. De øvrige vatn blir demnet opp 
fra ca. 3 til ca. 21 m). 

I alt vil alt.III med delvis utnyttelse av vassføringen i VØringfoss gi 
ca. 2€:oo GWh nettoproduksjon, kostnadsklasse II A. Ved full utnyttelse 
av Vøringfoss Øker nettoproduksjonen med 25 GWh. Ved å unnta VØringfoss' 
felter synker nettoproduksjonen til 1100-1200 GWh, kostnadsklasse II A. 

Den store magasinreserven i Hein vil bety en større leveringssikkerhet 
på kraften, da de nedenforliggeme områder er dårlig regulert. Man vil 
få en foredling til prima vinterkraft og dessuten en solid tørrårssik- 
ring. 
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d) Det er også på foranledning foretatt en un::iersøkelse av et redusert 
utbyggingsalternativ, heretter kalt "Alt.IV". 

Dette alternativ sløyfer pumpekraftverket ved Sysenvatn. Hein-magasinet 
sløyfes, men til gjengjeld må magasinet i Sysenvatn Økes betraktelig. 
Man Øker oppdemmingen med ytterligere 45 mi Sysenvatn. Dette medfører 
at neddemmet areal Øker fra 3,6 til 9 , 0  km2. Videre vil Rembesdalsvatn 
og Austdalsvatn få en Økt oppdemming på henholdsvis 19 og 17 m. 

Nettoproduksjonen vil nå bli ca. 23()() GWh, klasse I-II A (for Eidfjord 
Nord).· 

e) Fra annet hold foreligger også utkast til en totalutbygging av Eidfjord. 
Denne plan følger i hovedtrekkene ovennevnte alt.III for Eidfjord Nord, 
samt det maksimale Eidfjord Syd-prosjekt. Planen blir heretter benevnt 
"Alt.III A". 

Alt.III A har sløyfet Hein-magasinet og det tilhørende pumpekraftverk 
ved Sysenvatn. Stavali og Viveli pumpekraftverker er imidlertid beholdt. 

Det som i alt.III for Eidfjord Nord-planen gikk uroer betegnelsen Lang- 
Sima, og likeså det vesle feltet av Sy-Sima som lå vest for Lang-Sima, 
kjøres nå sammen i ett kraftverk ved Osafjorden. På denne måten kan noe 
av det gamle Osa-anlegget bli benyttet. I Osa kraftverk fås en års- 
produksjon på knapt 700 GWh, på overgangen mellom klasse I og II A. 

Resten av alt.III A utnyttes i ett kraftverk ved Erdal. Netto årsproduk- 
sjon ca. 3200 GWh, kostnadsklasse I. 

Alt.III A har altså sanrne partielle utnyttelse av Vøringfoss som Alt.III 
i Eidfjord Nord, men på grunn av den lave magasinprosent vil man i Alt.III 
A ha en større uregulert vassføring. Dette gir Vøringfoss en vesentlig 
større vassføring i sommerhalvåret. 

Alt.III A gir tilsammen ca. 3900 3\-vh i nettoproduksjon i kostnadsklasse 
I, mens 3idfjord Nord (alt.IV) + Eidfjord Syd (alt.II) tilsarrmen ga en 
nettoproduksjon på ca. 4500 GWh i kostnadsklasse II A. 

Eidfjordfallene eies for en stor del av Staten. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Med sine naturkvaliteter, tilgjengelighet og utbygde nett av turisthytter 
er vidda et av de mest nyttede friluftsområder i landet når det gjelder 
turgåing. 

Både flora, fauna og geologiske og landskapsmessige forhold er med på å 
danne naturopplevelsen for den enkelte. Hardangerviddas karakter av høy- 
fjellsslette med de store åpne drag, de mange sjøer og elver og det forhold 
at den er Sør-Norges største og tilnærmet uberørte høyfjellsområde hvor 
man kan gå dager uten å møte konrnunikasjonslinjer, har gjort den særlig 
attraktiv for friluftsfolket. Den vestligste delen med ram.sonen ut mot 
Sørfjorden er atskillig mer kupert enn resten av Hardangervidda og lam.- 
skapelig sett særlig attraktiv. 
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Hardangervidda ligger sentralt til i forhold til de store befolknings- 
konsentrasjonene i Sør-Norge. Fra de sentrale deler av Hardangervidda 
er det ca. 150 km til Oslo og Bergen. Reisetid fra disse to steder til 
utkanten av vidda er med tog henholdsvis ca. 4 og 3 timer. For folk i 
strøkene 3ergen-Haugesund-Stavanger og til dels Sørlandet og Vestfold 
er vidda det nærmeste høyfjellsterreng. Ha:-dangervidda må sies å være 
"familievennlig" så vidt angår terreng og fremkommelighet. 

Det er snart 100 år siden de første rutene ble vardet, idag er det et nett 
av varderuter ove så godt som hele vidda. Den første turisthytta 
"Krækkja" ble bygget i 1879 og "Sam.haug" i 1890. Det er nå 35 turist- 
hytter med over 1000 sengeplasser. I et område omkring Sauarflott i den 
sørøstre del av vidda er det ikke oppmerkede ruter eller hytter. Det 
er heller ikke hytter i den sørvestlige del av Vidda hvor bare et par 
gamle slep krysser området. Mange av turistrutene følger de gamle slepene 
som har vært brukt like fra forhistorisk tid, som f.eks. Sørd re , Nordre og 
Store Nordmannsslepa. 

Det er vanskelig å finne fram til noenlunde eksakte tall for hvor mange 
som nytter Hardangervidda som friluftsområde. Det kan imidlertid opplyses 
at ifølge Den Norske Turistforenings årbok for 1969, hadde foreningen i 
1968 10 hytter med 427 sengeplasser. Samlet overnattingstall på disse 
hyttene var i 1968 ca. 21 000. I løpet av de siste 10 år har omfanget 
av fotturismen Økt betraktelig. 

Jakt og fiske betyr mye både som næringsutøvelse og friluftsaktiviteter. 
Så vidt kjent anslås villreinstannnens størrelse til minst 15 000 dyr. 
Høsten 1970 var det tillatt en avskyting på 9 000 dyr. I reinsdyrjakten 
og småviltjakten skal det visstnok delta 3 500 personer årlig. Innenfor 
de områder som berøres av planene for Eidfjordverkene er særlig Kinso- 
vassdraget, vatna i Halnefjordområdet, Sysenvatn, Opesjåvatn særlig verdi- 
fulle med hensyn til fiske. Fiskekortsalg er i privateide områder stort 
sett organisert gjennom grunneierlag og sameier. 

Naturvernrådet har i lam.splanen for natur- og nasjonalparker i Norge 
foreslått ca. 6oo km2 av Hardangervidda utlagt til nasjonalpark. Formålet 
er å bevare de sentrale deler av Hardangervidda. Nasjonalparken er ment 
å representere en typisk høyfjellsvidde, som blant vitenskapsmenn regnes 
som enestående i Europa, et høyarktisk område forholdsvis langt mot sør 
og med en helt enestående sammensatt fauna. Nasjonalparken forutsettes 
også å få stor betydning for friluftslivet. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Kinso 

Etter at Aurlandsvassdraget er utbygget, er Kinso et av de få vassdrag i 
Vest-Norge som er noenlunde intakt fra den nivale sone og ned til sjøen. 
Sarranen med Bjoreio og Veig er dette et av de større vassdrag på Hardanger- 
vidda som ennå er relativt uberørt av kraftutbygging. Alle de tre nevnte 
vassdrag inngår imidlertid i den planlagte Eidfjordutbyggingen. Gjennom- 
føres disse reguleringer som planlagt, vil en særpreget miljøtype gå tå.pt 
for all tid - nemlig de typiske vestlandsdalene med høy nedbør og frodig 
vegetasjon. Disse dalene er, som Kinso, ofte brede og åpne i sin øvre del 
der de typiske viddeformene er bevart. Mot brattkanten i vest blir så 
dalene dype og bratte, et resultat av at bretW1ger og elveløp har erodert 
sterkt i de skrånende fjellsidene. Vestvidda viser to av de store omkal- 
fatringsperioder over hveran::lre. Kontrasten mellom viddas utjevnede gamle 
former og de bratte W1ge fjellsidene, skaper særegne miljøbetingelser for 
alt liv og mulighet for å studere geologiske krefter i virksomhet. 
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Kinso, Veig og Bjoreio representerer vassdrag der mange naturvitenskapelige 
forskningsgrener har meget store interesser, og ikke minst er området ver- 
difullt som referanseområde. Skal det være mening i å bevare et område 
som referanseområde, er det nødvendig at både vassdragene og deres omgivel- 
ser fullt ut beskyttes mot inngrep. Som referanse- og typeområde er det 
helt klart at naturvitenskapen ikke kan bys noe alternativ til Eidfjord- 
Sør, og en regulering vil bety at meget verdifulle lokaliteter går tapt. 
Spesielt Kinso og Veig har mange trekk som i alle fall i noen grad kan 
sarrmenlignes med deler av Aurlandsdalen. 

Kinsovassdraget er i alt ca. 43 km langt fra kildeområdene syd-vest for 
Hårteigen og ned til fjorden ved Kinsarvik. Vassdraget gjennomløper et 
av de rikeste områder på vidda både hva flora og fauna angår - på land 
og i vatnet. Oppe på vidda renner Kinso gjennom et åpent dalføre og dan- 
ner Omkjel-, Vei- og Stavalivatn, alle relativt grunne innsjøer. Fjell- 
grunnen gir gunstig tilførsel av næringssalter, idet man her har kambro- 
silurske skifre med tildels høyt kalkinnhold. Oversikt uver plantefunn 
og vegetasjonsanalyser publisert av Lid (1959) viser at området nord og 
nord-vest for Hårteigen, altså i og omkring KinsodalfØret, er de lokali- 
teter hvor man finner den største konsentrasjon av kalkelskende planter. 
Floraen er meget interessant, og en rekke av plantene er sjeldne. 

Det rike planteliv i innsjøene gir gode utviklingsmuligheter for nærings- 
dyr for fisk, og spesielt er ørretbestanden god. Omkjelvatnet har en ene- 
stående fauna til høyf' jellssJø å være. 

Grensen for den feslåtte nasjonalpark på ca. 6oo km2 omkring Hordmanns- 
lågen på Hardangervidda går ca. 500 m fra Omkjelvatnet. En fredning av 
Kinso med tilliggende områder, og helst også Veig, ville være en verdi- 
full tilvekst til nasjonalparken. Av de 8 vassdrag som omfattes av de 
planlagte Eidfjordreguleringene, er - etter hva man idag kan bedømme - 
Kinso antakelig det mest verdifulle isolert sett for naturvitenskapelig 
forskning. Dette skyldes blant annet at dette vassdrag drenerer det mest 
produktive område, og dessuten i mange henseend representerer miljøer 
som gjenfinnes i deler av de øvrige vassdrag. 

Det bØr også nevnes at Kinsovassdraget er aktuelt som ekskursjonsområde, 
blant annet for studier av dyreliv og Økologi ved Universitetet i Bergen. 

Kinsovassdraget er prioritert som verneverdig av naturvitenskapelige 
grunner. 

Veig danner sarrmen med Bjoreio Eidfjordvassdraget. De øvre 40 km rermer 
Veig gjennom et typisk viddelandskap. sør for Hallaskar er fjellgrurmen 
for det meste kambrosiluriske bergarter, lenger nord har elva skåret seg 
ned i en bred åpen dal og renner over grunnfjellsbergarter. Fallet er 
lite, og mellom Hallaskar og Hedlo er det store områder med sumplandskap 
hvor det er et rikt fugleliv. Flere steder har Veig skåret seg gjennom 
store grusmasser, der ulike vierarter dominerer vegetasjonen. Denne 
vegetasjon er i seg selv et meget viktig naturdokument. Siden 1927 har 
det i krattområdene vært en fast beverstamme, den eneste kjente sub-alpine 
stamne i verden. Dyrene har trolig kommet fra Telemark over Haukeli- 
RØldal, og følges med stor interesse av zoologer. Forøvrig må hele Veig- 



84 

vassdraget karakteriseres som interessant hva flora og fauna angår, og 
området er aktuelt som type- og referanseområde. Skal det imidlertid kunne 
brukes til disse formål er det nØdverxiig at relativt store områder be- 
vares. Kinso og Veig hener således sammen i et system, der man finner 
interessante og varierte lokaliteter som er nØdvendige for både spesial- 
studier og studier av hele økosystem. Det er viktig at man er klar over 
at det nå ikke lenger finnes noe al terna t Lv til bevaring av den slags 
typeområder Kinso og Veig representerer.Fra Viersla er noe av Veigs 
vassføring allerede overført, og ytterl i1;;ere reguleringer av vassdraget 
vil Ødelegge de interessante og rike lokal i teter i dalføret. 

De vitenskapelige opplysninger som !'oreligger, og som har vært muli6 å 
samle om Ve ivassdrae;et i denne forbindelse, gir bare noen få indikasjoner 
på de na tur· . .-i t enskape Lf.ge interesser som finnes i forbindelse med dette 
vassdrag. 3est dokwnentert er de botaniske '.'erhold, selv om ma te r i a Le t 
også her er relativt beskjedent. 

Flere sjeldne planter finnes ved Ve Lg , og plantegeografisk er dette på 
mange måter et interessant grenseområde. (Kfr. også avsnittene om Ki.nso 
og Bjoreio.) Veig er av naturvitenskapelige hensyn prioritert som verne- 
verdig. 

Eardangervidda er det sydligste område for arktisk og sub-arktisk plante- 
og dyreliv i Europa . Vidda må derfor betegnes ..som helt enestående natur- 
,,i tenskapelig sett, og står i fokus for forskningsinteresser, ikke bare her 
i !large, men langt utover landets grenser. Det er på vidda p.l anl.ag t en 
norsk stasjon til:iørende det internasjonale "Base line" stasjonsnett, og 
utbyggingen slik den er planlagt vil sterkt berøre det felt som skal være 
arbeidsfelt for nevnte stasjon. Et, av de områder som vil bli sterkest 
berørt, er Bjoreio. Det må her nevnes at Det internasjonale biologiske 
program har valgt Sysendalen som forskningsfelt for produksjonsundersøkel- 
ser, ved samarbeid mellom botanikere fra Universitetene i Trondheim, Bergen 
og Oslo, samt med Norges IarxibrukshØgskole. Programmet er av langsiktig 
karakter og et siktemål er å få større klarhet i vekselvirkningene i et 
økosystem. Forsøksfeltene vil bli fullstendig Ødelagt ved den planlagte 
utbygging. Vied en eventuell regulering av Bjoreio Ødelegges et vassdrag 
der de undervisningsmessige interesser er meget store. Planene om å gjøre 
deler av Bjoreio til internasjonalt referanseområde for den sub-alpine 
skogs produktivitet vil også spoleres. 

Området ved Tinnhølen er av betydelig ornitologisk interesse. Det er her 
registrert ca. 40 forskjellige fuglearter, blant disse en rekke sjeldne. 

Av spesiell interesse i norsk geomorfalogisk forskning er problemene om- 
kring dal- og fjorddannelse. Måbødalen og Bjoreidalen med Vøringfoss 
har gjentatte ganger vært fremme i den geomorfologiske diskusjon, og vært 
studert av en rekke forskere. 

Det må også nevnes at man ved Eidfjord-MåbØdalen finner usedvanlig godt 
markerte israndavsetninger av stor vitenskapelig interesse • ... 
Bjoreio er på naturvitenskapelig grunnlag prioritert som verneverdig. 

l 
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Sima 

Universitetene i Bergen og Oslo er igang med å oppføre en feltstasjon på 
Finse i løpet av 1970/72, Stasjonens plassering på Finse er kommunikasjons- 
og energimessig betinget. Denne stasjon er primært bygget for Økologiske 
formål, men hensikten er også at den skal være åpen for all annen natur- 
vitenskapelig aktivi tet, både forskning og undervisning. Denne stasjon 
har i tillegg til det nasjonale behov også et internasjonalt aspekt, på 
grunn av sterkt Økede interesser for grunnforskning i enkle Økosystemer, 
som de "alpine" høyfjell er et eksempel på. Slik forskning har tidligere 
i stor utstrekning vært drevet på Spitsbergen, Grønlarrl og andre arktiske 
og antarktiske områder, under vanskelige forhold og med store omkostninger. 

Feltstasjonen skal blant annet være Norges bidrag til det nett av felt- 
stasjoner som Nordisk Kollegium for terrestrisk Økologi initierer reis- 
ningen av. 

Dette nordlige partiet av Hardangervidda representerer et område preget 
av stein- og blokkma.rker med forventet lav produktivitet som økologisk 
står i klar kontrast til de mere vegetasjensrike og produktive områder 
i de flatere sydlige partier av vidda ( syd for riksvegen). 

Vassystemene i nord må forventes å ha en høyere grad av brepåvirkning og 
ekstrem næringsfattighet som gjør det spesielt ønskelig for sammenlignerrle 
studier å bevare dem. 

Et meget skremmende faktum er at våre fjellstrøk, hvor harde og robuste 
de enn måtte gi inntrykk av å være, i likhet med øvrige undersØkte arktiske 
økosystemer har vist seg å være uhyre Ømfintlige mot inngrep. Det skal 
liten grad av innvirkning for å forårsake store forandringer, og det så 
store forandringer av en så Ødeleggende art at systemet ikke kan restitu- 
eres innen uoverskuelig fremtid. 

På forskningsstasjonen på Finse og på Hardangervidda forøvrig er system- 
økologisk forskning igang. Denne forskning er ledd i et større inter- 
nasjonalt forskningsprosjekt - Det internasjonale biologiske program - 
og er en første start på forskningsarbeid av denne typen. 

UTVALGETS VURD.i:JUNG 

Hardangervidda med sine ca,9000 km2<:grik variasjon av landskapsformer og ene- 
stående plante- og dyreliv er en hØyfjellsvidde av uvurderlig betydning både 
for friluftsliv, naturvitenskap og arkeologi. Dette gjelder idag, og det vil 
i enda høyere grad gjelde i fremtiden, hvis vidda kan bli spart for inngrep 
som endrer dens karakter. Hardangervidda er i europeisk sammenheng en helt 
særpreget naturtype. 

Hardangervidda er - ved siden av Jotunheimen - det viktigste og fornemste 
fjellfriluftsområde i Sør-Norge. Reisetiden med tog til utkanten av vidda 
er 4 timer fra Oslo og 3 timer fra Bergen. For store deler av befolkningen 
i Sør-Norge er vidda nærmeste høyfjellsterreng av noe omfang. Vidda er 
familievennlig med lett fremkommelig terreng. Utnyttelsen av områdene for 
friluftsliv og rekreasjon er sterkt økende. Også for naturvitenskapen ligger 
Hardangervidda sentralt til for høgskoler og universiteter i Oslo og Bergen. 

De sentrale deler av Hardangervidda er idag bare ubetydelig berørt av kraft- 
utbygging. Men i utkantene er foretatt flere til dels meget omfattende vass- 
dragsreguleringer. Blant de større vatn som er regulert kan nevnes: Mårvatn, 
Imingen, Kalhovdmagasinet, Grottevatn i sørøst, Møsvatn, Totak og Senga i sør, 
Valldalen i sørvest, Ringedalsvatn m.fl. (Tyssa) i vest og Ustevatn med flere 
i nord og nordøst. 
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I de kraftutbyggingsplaner som foreligger for Dagali- og Eidfjordverllane er 
det tatt hensyn til det forslaget til nasjonalpark som ble lagt fram i Inn- 
stilling om larrlsplan for natur- og nasjonalparker i Norge av 1964, og regu- 
leringsmagasinene er plassert utenfor grensene for denne. Forslaget om 
nasjonalpark er ennå ikke ferdigbeharrllet, og det er ønskelig enten å få 
parken utvidet eller å hirrlre at inngrepene i parkens nærhet blir for domi- 
nerende. 

Vassdragsdirektøren - som for tiden har reguleringssaken for Eidfjordplanene 
til behandling - har meddelt utvalget at han anser skadene ved Halne-Hein- 
magasinet for uakseptable sett i forhold til nyttevirkningene for Eidfjord- 
verkene. Han opplyser at det derfor arbeides med planendringsforslag som 
innebærer at dette store magasinet sløyfes. Et nytt alternativ for utnyttelse 
av Veig uten magasin i Brandaleite og Vivevatn urrlersøkes også. Disse planer 
vil sannsynligvis føre til at magasinet i Sysenvatn må økes. 

Selv om skadevirkningene på denne måten vil reduseres, vil utbyggingen med- 
føre en forringelse av viddas verdi som landskaps- og friluftsområde. For de 
naturvitenskapelige og arkeologiske forskningsinteresser vil inngrepene virke 
ødeleggende i mange henseender, bl.a. for den systemøkologiske forskning vedæn 
biologiske stasjon på Finse. 

På den andre siden vil - som klarlagt foran - Eidfjordverkene kunne gi meget 
store og billige kraftmengder. På samme måte som i Jotunheimen, står vi 
derfor her overfor et område der både utbyggings- og verneinteressene er store. 

Det gjør seg i utvalget gjelderrle noe divergererrle syn på utbyggingsplanene 
på Hardangervidda, men utvalget har lagt stor vekt på å komme fram til en så 
samlende uttalelse som mulig. Utvalget mener dette kan være viktig for den 
videre behandling av denne meget kompliserte saken. Konklusjonene i det 
fØlgerrle må sees i dette lys. 

1. Hele utvalget 

a. slutter seg til Vassdragsdirektørens tidligere refererte standpunkt om 
at skadene ved Halne-Heinmagasinet er uakseptable sett i forhold til 
nyttevirkningen for Eidfjord.verkene, og utvalget forutsetter i det føl- 
gende at denne delen av planene i alle fall faller bort. 

b. mener at Sidfjord-Syd vil virke mer Ødeleggende på vidda som natur- 
vern- og friluftsområde enn Eidfjord-Nord (eksklusive Halne-Tlein- 
magasinet), både på grunn av omfanget av inngrepene, og på gru::m av 
naturkvaliteteh av de områder som blir berørt. 

c. mener på ulike premisser som omtalt i punktene nedenfor at vassdrag 
som omfattes av Eidfjord-Syd tas med i verneplanen. Utvalget tilrår 
dessuten at vedtaket om dette gis en slik form at en utvidet Hardanger- 
vidda nasjonalpark kan errlelig vedtas. 

d. har funnet å måtte akseptere (på ulike premisser omtalt i punktene 
nedenfor) at Eidfjord-Nord (eksklusive Halne-Heinmagasinet ikke føres 
opp i verneplanen, dog slik at tunnelen fra Demmevatn sløyfes. 
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2. I tilknytning til dette ønsker følgerrle å uttale: 

a. Hillestad, Sperstad og Wessel presiserer som en forutsetning for sitt 
standpunkt ovenfor om idfjord-Syd at det tas opp til nærmere vurdering 
å overføre va tri fra Veig i Eidfjord-Syd til Sysenvatn i Sidfjord-Nord. 
Et slikt inngrep vil ikke berøre de vesentligste verneverdiene i i/eig, 
dersom inngrep som vegbygging, dambygging med regulering o.l. kan unn- 
gås ovenfor kote 950. Wessel forutsetter videre at Eidfjordverkene blir 
utbygd i byggetrinn. Det vil da være formålstjenlig å betrakte Kinso 
som et siste byggetrinn som først blir aktuelt etter den generelt gjel- 
derrle 10-årsfrist i verneplanen. 

b. På samme måte som for Jotunheimen mener Llp;:nork, Erichsen, Germeten og 
Sjærevoll prinsipalt at Hardangervidda bør vernes for videre kraftut- 
bygging, me!1 de har likevel sluttet seg til prioriteringene i punktene 
foran, for det tilfelle at de bestemmende myndigheter finner at deler 
av de foreliggende utbyggingsplaner skal realiseres. Disse medlemmer 
vil presisere sine prioriteringer slik: 

Prinsipalt: Hardangervidda vernes mot videre utbygging. 

Subsidiært: Eidfjord-Syd realiseres ikke, men en begrenset utbygging 
av Eidfjord-nord aksepteres, nemlig slik at utbyggingen 
begrenses til prosjektene Lan.;-Sima og Sy-Sima. Dette 
alternativ vil spare Bjoreio med VØringfoss. 

Tredje alternativ: Utbyggingen av Eidfjord-Nord utvides til også å 
omfatte Sysenvatn og Bjoreio, men slik at Vøringfoss får 
god vassføring i tiden 15.mai - 15.september, og slik at 
Veig ikke berøres. 

c. Elgmork - som spesielt representerende de naturvitenskapelige interes- 
ser i utvalget - vil dessuten som begrunnelse for sitt prinsipale stand- 
punkt om verning av hele Hardangervidda, vise til den allsidige doku- 
mentasjon av naturvitenskapelige og arkeologiske interesser som er lagt 
fram etter at Eidfjordplanene ble kjent,og sterkt understreke at for 
disse interessegrupper må hele nedbørfeltet til Eidfjordverkene - både 
Nord og Syd - ses som et enhetlig system. 

3. Tyssovassdraget 

Statskraftverkene har sØkt om ytterligere utbygging av Tyssovassdraget, som 
bl.a. medfører en foredling av 270 Wh sommerkraft til vinterkraft. Selv om 
utbyggingen vil berøre Håvardsvatna på Hardangervidda, finner hele utvalget 
å kunne akseptere Tyssoutbyggingen. 

Objekt nr.44 

SJÅVATNOMRÅDET, GJUVÅI, KYRKJEÅI og DIGERÅI - Vassdrag nr.88 og 89 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Telemark 
Hjartdal, Tinn og Notodden 
Ca. 250 krn2 

SJåvatn (ca. 7 km2) med omkringliggende vassdrag ligger innenfor et ca. 250 
km2 stort område vest for Tinnsjø. Området er begrenset av Gausta -sørspissen 
av Kvitåvatnet - Ørnepipa og HåkanesfJellet i nord, av høydedraget på 
vestsiden av Tinnsjøen fram til Gransherad kirke i øst, av Gransherad 
kirke - høydedraget sør for Kåldalen til litt nord for Tuddal sentrum 
i sør, av litt nord for Tuddal sentrum - vest for ToskJærsvatn/Kovstul- 
vatn - Gaustaknei og Gausta i vest. 
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Størsteparten av området danner et platå, men det finnes markante fjell- 
formasjoner på platået, eksempelvis Gausta, Skårånut, Storfjell og Ven!sfjell. 

Store deler av området er snaufjell. I resten av området er det barskog 
og bar-/lauvskog. De fleste vatn og elver har fisk (ørret - røye). 

Det fører veg inn til området både fra Vestfjorddalen, gjennom Tuddal og 
langs søndre del av Tinnsjøens vestside. Nærmeste større tettsted er Rjukan. 

GABRIELSEN-KOMIT!EN (G 30) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen mener at Sjåvatn og omkringliggende vassdrag innen- 
for et område med omtrent slike grenser som foreslått bØr be- 
vares uberørt. Man peker på at en stor del av vassdragene i 
Telemark allerede er utbygd eller er under prosjektering og 
utbygging og at det er rimelig og nØdvendig åla noen bli 
igjen uberørte. Området vest for Tinnsjø er godt egnet for 
friluftsliv med muligheter for fiske og hyttebygging, og må 
antas å være av ikke liten Økonomisk betydning for distriktet. 
Komiteen viser for øvrig også til det som er uttalt om plas- 
seringen av flerårsmagasiner i innstillingens alminnelige del 
under pkt.5." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Sj!vatn i gruppen "Øremerkes/særskilt 
behandling". 

TEKNISK UTNYI'TELSE 

a. Resipientforhold 

Det er under arbeid et større turistsenter ved Kvitåvatn. Kloakkavløpet 
er krevet ført ut 1 Kvitåi, ca. 500 m nedstrøms elveoset. Forøvrig er 
en ikke kjent med noen forurensing av vassdragene i området. 

b. Vassforsyning 

Det foreligger ingen opplysninger om dette. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er søkt konsesjon p! overførtng av Sjåvatn, Gjuv!i og Kyrkjeåi 
(fra Kovstulvatn) til HjartdØla kraftverks nedbørfelt. Det er dessuten 
søkt om tillatelse til inntil 16 m senking av Sjåvatn og til å pumpe 
Toskjærvatn i Kyrkje!i opp til Kovstulvatn. Den store reguleringen av 
Sj!vatn vil gjøre dette til tørrårsmagasin. 

Netto produksjonsøkning i Hjartdøla blir etter planen ca. 70 GWh i 
kostnadsklasse I. En eventuell utbygging av fallet mellom Sj!vatn og 
Kovstulvatn i en egen kraftstasjon vil gi ca. 10 GWh i vinterkraft i 
tillegg. 
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Sjåvatn-overfØringen vil være lønnsom også om reguleringen reduseres 
helt ned til et rent flonrlempningsma.gasin. 

Sjåvatn kan også tenkes utnyttet enten ved separat utbygging til Tinnsjøen 
eller til Mæl sanmen med Kvitåvassdraget. 

Kvitå med Sjåvatn gir 120-140 GWh, antakelig i klasse II B. Merproduk- 
sjonen i forhold til Hjartdøla-alternativet må marginalt betraktet karak- 
teriseres som dyr kraft. Også her er det regnet med 16 m regulering av 
Sjåvatn. Gjuvåi er forutsatt overført til Sjåvatn. 

Overføring av Kyrkjeåi alene til Hjartdøla er neppe lønnsomt, mens det 
alternativt er sØkt konsesjon på en overføring av Kyrkjeåi o Gjuvåi 
uten Sjåvatn. Hvorvidt Kvitå kan bygges ut med Sjåvatn, men uten Gjuvåi 
er usikkert. 

KonsesjonssØknadene er stilt i bero i påvente av en avklaring m.h.t. 
eiendomsforholdene ved Sjåvatn. 

Staten eier ikke noe av vasskraften i området. 

VERNEINrERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Området h:\:- i dag sin største verdi som ferie- og rekreasjonsområde. Nær 
området ligger et høyfjellshotell, 2-3 pensjonater og 3 campingplasser. 
Ved Kvitåvatnet er det urrler oppbygging et større turistsenter. Det er 
flere hyttekonsentrasjoner. I regionplanskissen for Øst-Telemark er om- 
rådet foreslått som ett av en rekke naturområder i regionen. 

Sjåvatnområdet er fra naturens side velegnet for ferie- og fritidsformål. 
Det er et av de få større områder som frenrleles er igjen forholdsvis ube- 
rørt i disse deler av fylket. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Sjåvatnområdet er fra naturens side et fint og variert område for ferie- 
og fri tidsformål. Det er et av de få større, samnenhengerrle områder som 
frenrleles er uberørt i disse deler av fylket. Det har derfor spesielt stor 
verdi som naturområde. De tilgrenserrle bygder har et svakt næringsgrunnlag 
og derfor stort behov for styrking av dette gjennom turistutbygging. SJåvatn- 
området er av særlig verdi som friområde for en slik utbygging. I likhet med 
Gabrielsen-komiteen, mener derfor utvalget at Sjåvatn med omkringliggerrle 
vassdrag må unntas fra kraftutbygging. 



Objekt nr.45 

LIFJELLOMRÅDET - GRUNNÅI i BØELV - Vassdrag nr.87 
Fylke: 
Konrnuner: 
Nedbørfelt: 

Telemark 
Bø, Seljord, Hjartdal og Notodden 
Ca. €:oo km2 

Området er i syd, vest o nord begrenset av riksvegene henholdsvis mellom 
Bø - Seljord, Seljord Åse og Åse - nordenden av Heddalsvatnet. I øst 
går grensen langs Heddalsvatnet og riksvegen mellom Gvannes og Ovarv s 

Området består av et platå 700 - 800 m.o.h. med snaufjell og fjelltopper 
opp til ca. 1400 m.o.h. i de vestlige partier. Innenfor området finnes 
en rekke mindre vatn. De største vassdragene er Grunnåi/Mjella i vest og 
Loneelva/Hørteelva i øst. 

Hele området er lett tilgjengelig, da det er omkranset av veger. Særlig 
i østlige delen fører det veger også inn og igjennom området. Nærmeste 
byer er Porsgrunn, Skien, Notodden og Kongsberg. 

GABRIELSEN-KOMI'IttN (G 29) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen anbefaler Lifjellområdet bevart uberørt." 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Lifjellområdet i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandl ing" . 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

En er ikke kjent med noen forurensing av vassdragene i dette området, 
hvor det imidlertid på sine steder finnes et stort antall hytter. En 
har hatt forespørsel om muligheten av å anlegge et større turistsenter 
i Slåkådalen med avløp til Slåkåvatn. 

b. Vassforsyning 

I Hjartdal utnyttes en del av vatnet i elva Mjella til vassforsyning 
for bebyggelsen i og omkring kommunesentret i Saulam. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det har vært planer om separat utbygging av ca. 400 m fall i den nedre 
delen av Grunnåi. Det var forutsatt 6 m regulering av Slå.kåvatn. Dette 
ga bare svak regulering av vassdraget, og den beregnede kraftproduksjon, 
ca. 12 GWh, er liten 1 forhold til det totale tilløp. 

Etter Surrlsbarm-utbyggingen er det blitt mulig å nytte Grunnåi bedre. 
Den nye planen går ut på åta inn elva ved kote 620-63(), føre den um.er 
Vallaråi og inn på trykksjakten til Surrlsbarm kraftverk. Grunn.Ai kan 
dermed nyttes 1 Surrlsbarms 480 m fall, og kan dessuten magasineres i 
Surrlsbarmva tn. 
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Utbygd etter denne plan vil Grunnåi gi anslagsvis 40-50 GWh rimelig 
kraft. Kostnadsklasse kan ikke angis. I Slåkåvatn blir det muligens 
anlagt et beskjedent flonrlempningsmagasin. 

Staten eier ikke noe av vasskraften i Grunnåi. 

Forøvrig er det ingen planer om kraftutbygging i Lifjellområdet. 

VERNEIN'I'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Det er nedlagt betydelige investeringer for å gjøre området attraktivt 
for turisme og friluttsliv. Eksempelvis kan nevnes at det i området er 
to større turistetablissementer og en turisthytte. Dessuten finnes det 
i området et betydelig antall privateide hytter. Det er flere skitrekk. 
Innover fjellet er det oppmerkede turistløyper. 

Det foreligger planer om utvidelse av bestående turistanlegg og om bety- 
delige nyanlegg, herun:ier turistsenter i Slåkådalføret. 

I flere vatn og elver er det bra fiske eller det foreligger muligheter 
for å utvikle en god fiskebestand. 

Området har etter forholdene et rikt dyre- og fugleliv. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Lifjellområdet ligger vel til rette for et rikt friluftsliv. Det represen- 
terer en ettertraktet landskapstype og ligger gunstig til i forhold til 
relativt store befolkningskonsentrasjoner. 

Det er på det rene at kraftutbyggingsinteressene i området er Øket etter 
at Sun:isbarm kraftverk ble bygget. Selv om vurderingsgrunnlaget således 
er endret fra den gangen Gabrielsen-komiteen vurderte forholdene, er 
utvalget enig i komiteens konklusjon og foreslår at området - av hensyn 
til friluftslivets interesser - unntas fra kraftutbygging. 

Objekt nr .46 

VIDDENE MELLOM SELJORDVATN OG FLÅVATN 

Fylke: 
Ko1T111uner: 

Telemark 
Seljord, Kviteseid og Bø 

Området er i nord avgrenset av riksvegene Brunkeberg-Seljord-Bø, i øst av 
vegen Bø-Ajer, i syd av Straumen-Flåvatnet-Kviteseidvatnet fra Ajer til 
Kviteseid og i vest av riksvegen Kviteseid-Brunkeberg. 

Området er lett tilgjengelig fra vest, nord og øst. Nærmeste tettsteder/ 
byer er Ulefoss, Notodden, Skien og Porsgrunn. 
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Viktigste vassdrag i området er Kileåa. Vassdraget har sin begynnelse ved 
Heivatn vest for BrokefJell. På vegen fram til Flåvatn i Bandalevassdraget 
renner vassdraget gjennom kuperte trakter med fjellvidder, myr, skog og 
småvatn. 

GABRIELSEN-KOMI'l'tEN - (G 28) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til en eventuell fredning 
av området." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført viddene mellom SelJordsvatn og Flåvatn 
i gruppen "Øremerkes/særskilt behandling". 

Verneforslaget som var Gabrielsen-komiteens arbeidsgrunnlag, kom fra Telemark 
Jeger- og fiskerforening. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

Vasskraft. 

Utbygd vaeskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Utbyggingsinteresser er ikke kjent. Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsliv 

Området er turterreng hele året. BrokefJell er et vanlig turmål. 
Traktene rundt Kilenvassdraget er ansett som et av de viktigste fri- 
luftsområder i Kviteseid. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at området av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser blir tatt med i verneplanen. Vernet bør gJØres varig. 

Objekt nr.49 
RØRHOLTFJORDEN - Vassdrag nr.96 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Telemark 
Drangedal og Kragerø 
1242 km2 (hele Kragerøvassdraget) 

Rørholtfjorden er den sørøstlige fjordarm av innsjøen Toke ved Drangedal 
i nedre Telemark. Tokevatnet får tilløp fra Bjorvatn i nordvest ved Stor- 
elva, og fra vest kommer Sætreelva inn. Fra Tokevatn drenerer Lundereidelva 
mot sør til KilsfJorden ved Kragerø. 
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GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen beharxllet ikke Rørholtfjorden. 

TEKNISK UTNYTrEI.SE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Rørholtfjorden er en arm av Tokevatn, som er regulert 4,6 m. 

I Tokeelva nedenfor ligger de 5 kraftverk Dalsfoss, Tvetereidfoss, Langfoss, 
Vafoss og Kammerfoss som tilsammen gir en årsproduksjon på 67 GWh. 

Høyere opp i vassdraget ligger SuvdØla kraftverk (23 GWh). Disse sjøene er 
regulert for Suvdøla: Måvatn 5,5 m, Steinbutjern 2,5 m, Kleppsvatn 12,5 m, 
Holmevatn-Breilivatn 3 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen aktuelle planer om ytterligere utbygginger eller reguleringer 
i Tokevassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Rørholtfjorden er prototypen på en sjø med "fanget" sjøvatn, dvs. saltvatn 
innfanget urxler hevingen av landoverflaten i siste del av - og etter - den 
siste istid. Sjøvatnet i Rørholtfjorden er antakelig ca. 60oO år gammelt, 
og man gis her anledning til å studere den kvalitative erxlring som skjer med 
innfangede saltvassmasser ved stagnasjon over et langt tidsrom. 

Foruten de meget spesielle og interessante kjemiske forhold, gis det i Rør- 
holtfjorden også god anledning til å studere akkumulasjon av sjeldne elemen- 
ter som uran og vanadium i de sterkt reduserende sedimenter. Videre vil det 
ha interesse å urxlersØke den relative opptreden av forskjellige isotoper i 
et slikt miljØ. Sedimentprøver har også vært tatt i Rørholtfjorden til bruk 
i petrokjemisk forskning. 

Den her omtalte lokalitet må betegnes som klassisk, og er et viktig ekskur- 
sjonsmål og studieområde for forskere og studenter fra såvel norske som uten- 
landske universiteter. Det bØr bemerkes at man kun kjenner seks lokaliteter 
i verden av noenlurxle samme type. Blant disse inntar Rørholtfjorden igjen 
en helt spesiell stilling. Innsjøen har siden forholdet med det innfangede 
sjøvatn ble oppdaget, stadig vært urxler observasjon av Limnologisk institutt 
ved Universitetet i Oslo. Lokaliteten er unik, og i høyeste gi:-ad verneverdig. 

Det er fremsatt forslag til Project Aqua i Det internasjonale biologiske 
program om at lokaliteten vernes mot ytterligere inngrep på grunn av sin 
verdi for naturvitenskapelig forskning. Rørholtfjorden og denned Toke 
prioriteres som verneverdig av naturvitenskapelige hensyn. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget anser de naturvitenskapelige verneinteressene i Rørholtfjorden for 
å være så vesentlige at det foreslår vassdraget varig unntatt fra videre 
kraftutbygging. 
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Objekt nr.50 

HEI- OG FJELLSTREKNINGENE MELLOM FYRESVATN, VRÅVATN OG NISSER 
NIDELV, ARENDALSVASSDRAGET - Vassdrag nr.105 

Fylke: 
KoltlllUl'ler: 

Telemark 
Fyresdal, Kviteseid og Nissedal 

Området er avgrenset i nord av Vråvatn, i øst av Nisservatn, i syd og 
vest av riksveg 335. Det renner en rekke vassdrag ut mot Nisservatn, 
Vråvatn og Fyresvatn. Området er lett tilgjengelig fra veger i syd, 
vest og nord. 

GABRIELSEN-KOMITEEN (G 31) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen finner ikke å kunne anbefale at hei- og fjell- 
strekningene mellom Fyresvatn, Vråvatn og Nisser blir bevart 
uberørt av vassdragsutbygging. Av hensyn til fisket og fri- 
luftslivet mener man imidlertid at eventuelle reguleringer 
av andre vatn enn dem som er nevnt foran bØr skje med skån- 
somhet." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført området i gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges"(er delvis gitt konsesjon, eller ensteltlilig 
innstilling). 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdragene antas lite berørt av forurensing. 

b. Vassforsyning 

Opplysninger om vassforsyning foreligger ikke. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Området ble sterkt berørt ved utbyggingen av FJone kraftverk, som kom 
i drift i 1970. 

Ved 21 m oppdeltliling er det dannet en sa111Denhengende sJØ av Rudsvatn, 
Napevatn og Litlevatn. Vatna blir dessuten senket 4 m og er hovedmagasin 
for F Jone. Det er videre mindre magasiner i Lytingsva tn ( 4 m senking) 
og i Husstøylvatn-Rolleivstadvatn (2,5 m oppdemming). 

GJuvå, som rant til Fyresdal, er overført til Sandvatn ved en kort tunnel 
fra Rolleivstadvatn. 

FJone kraftverk nytter fallet mellom Napevatn-magasinet og Nisser. 
Grytå, Lisleå, Trælå og LiooefJellå er tatt inn på driftstunnelen. 
Dessuten er Horgevikså overført til LimefJellå. 

FJone produserer vel 120 GWh i året. På grunn av de gode ræ.gasinforhold 
dreier det seg om kraft av hØy kvalitet. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er planer om utbygging av Kilåvassdraget fra Krossvatn til Fyres- 
vatn, som vil gi anslagsvis 20 GWh i kostnadsklasse II A. Håtveitå 
vil bli overført til Holmevatn-Midvatn, som er planlagt regulert ved 
12 m oppdenrning. 

Videre er det nyttbare fall ovenfor Napevatn-magasinet i Fjones nedbØr- 
felt. Konkrete planer foreligger ikke, men det kan dreie seg om 20 GWh 
forholdsvis dyr kraft. 

Staten eier ikke noe av vasskraften i området. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Naturmessig kan området måle seg med det beste en har i Telemark. Det er 
likevel ikke så mye nyttet av turister og fjellvandrere, antakelig fordi 
den turistmessige utbygging ikke har hatt sannne utvikling som i resten av 
fylket. Fiskevatna er forholdsvis næringsfattige. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget fretmler ikke verneforslag for området. En antar at saken er best 
tjent med vanlig behandling av en eventuell fremtidig konsesjonssøknad om 
ytterligere reguleringer i området. 

Objekt nr.52 

RUKKEÅI - DALÅI1 EIDSELV m/TOKKE - Vassdrag nr .86  

Fylker: 
Konrnuner: 
NedbØrfel t: 

Telemark og Aust-Agder 
Tokke og Bykle 
Rukkeåi: 142 km2 
Dalåi: 216 " 

Rukkeåi og Dalåi har sin begynnelse i fjellområdet øst for Setesdalen 
mellom Hovden og Vinje. Begge elvene renner ut i Tokkeelva som rett etter 
sanrnenlØpet renner ut i Bandak. Det går veg langs Rukkeåi og nedre deler 
av Dalåi. 

GABRIELSEN-KOMITttN (G 34) 

Komiteen har ikke noe A bemerke til at vassdraget blir utbygd. 

Stortingets industrikomite har ført vassdraget i gruppen "er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges". 
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TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

En er ikke kjent med de stedlige forhold. 

b. Vassforsyning 

En er ukjent med vassforsyningsforholdene. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Byrte kraftverk (ca. 100 GWh) nytter fallet mellom Botnedalsvatn i 
Frolandsåi og Byrtevatn. Smågåi er overført til Botnedalsvatn fra 
Strandstøyldalsvatn. Botnedalsvatn er regulert 35 m, mot opprinne- 
lig planlagt og konsedert 20 m. Til gjengjeld er reguleringen av 
Strandstøyldalsvatn sløyfet helt. Det var her gitt konsesjon på 
28 m oppdemming. 

Lio kraftverk (ca. 250 GWh) nytter fallet Byrtevatn-Tokkeelva. Byrte- 
vatn reguleres 18,3 m, og avløpet fra Bessevatn tas inn på driftstun- 
nelen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen aktuelle planer om ytterligere inngrep i vassdragene. 
Også regulering av Poddevatn med 12 m, som det er gitt konsesjon på, 
er bortfalt. 

Staten eier all vasskraften. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Området er en del nyttet for friluftsliv og turisme. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Opprinnelig var det vedtatt at både Botnedalsvatn og Strandstøyldalsvatn 
skulle reguleres. Senere er dette errlret slik at bare Botnedalsvatn er 
regulert. Utvalget ser det som en fordel at naturbelastningen på denne 
måten i det vesentligste er konsentrert til ett vatn. Det har også merket 
seg som en fordel at reguleringen av Poddevatn har falt bort. 

På bakgrunn av de store kraftutbygginger i Tokke komnune, bør det ikke 
foretas ytterligere vassdragsreguleringer i Rukkeåi og Dalåi. Vernet bØr 
gjøres varig. 
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Objekt nr.53 

ÅMDALSVASSDRAGET, NIDELV, ARENDALSVASSDRAGET - Vassdrag nr.105 

Fylker: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Telemark og Aust-Agder 
Tokke, Fyresdal og Bykle 
3;19 km2 (til Vråvatn) 

Vassdraget har sin begynnelse i Skafsåheiene på grensen mellom Telemark 
og Aust-Agder ca. 1 mil nord-øst for Bykle i Setesdal. Vassdraget som 
løper ut i Skrevatn danner en rekke vatn hvorav Borsæ er det største. 
Kjønnvikvatn og Førsvatn ligger øverst i vassdraget langs riksvegen mellom 
Dalen i Telemark og Rygnestad i Setesdalen. 

Kjønnvikvatn er et typisk fjellvatn. Det er forholdsvis uberørt med 
lite hytter omkring. 

Førsvatn er mer næringsrikt med relativt store grunnområder og større 
fiskeproduksjon enn i KjØnnvikvatnet. Det er mange hytter i traktene 
omkring. 

GABRIELSEN-KOMI'IttN (G33) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen anbefaler at Førsvatn og det ovenfor liggende 
Kjønnsvikvatn blir bevart uberørt. Man har lagt vekt på 
at Mo kommune allerede er sterkt berørt av kraftutbygging 
og at hensynet til bygdefolket og turisttrafikkmessige 
hensyn taler sterkt for å bevare disse vatn. Komiteen 
finner det også sannsynlig at A/S Skafså kraftverk vil 
kunne oppnå den samme Øking i energiproduksjonen ved regu- 
lering av andre vatn uten urimelige merutgifter." 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget antas lite berørt av forurensing. 

b. Vassforsyning 

En er ikke kjent med vassforsyningsforholdene. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er 2 større kraftverk: 

Skafså I nytter fallet Hyllebuhylen-Espekleiv (ca. 3 km ovenfor Skrevatn). 
Årsproduksjonen er 121 GWh. 

Skafså II nytter fallet Skrevatn-Vråvatn og produserer 65 GWh. 

Skrevatn og Hyllebuhylen er begge regulert 4 m. Høyere opp i vassdraget 
er Urvatn og Borsæ regulert henholdsvis 13,7 og 12 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er mulig å bygge ut fallene Borsæ-Hyllebuhylen og Skafså I - Skrevatn, 
som hver ville gi ca. 30 GWh, henholdsvis i kostnadsklasse III og II B. 
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Disse prosjektene forutsetter ingen nye reguleringer i Årrrlalsvassdraget, 
men det har vært ytret ønske om 2 m regulering av Førsvatn for å redusere 
flomtapene i de eksisterende kraftverk som beregnes til 3 GWh årlig. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vatna har i første rekke betydning for turistene og for folk på hyttene 
i nærheten. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Etter utvalgets oppfatning tilsier landskapsmessige forhold, særlig med 
tanke på friluftsliv, at vassdraget ovenfor Borsæ og Urvatnet blir varig 
unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr .54  

FINNDØLA-BONDØLAVASSDRAGET, NIDELV, ARENDALSVASSDRAGET - Vassdrag nr.105 

Fylker: 
Konnnuner: 
Nedbørfelt: 

Telemark og Aust-Agder 
Fyresdal og Valle 
403 km2 (til Daleåi) 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( G 32) 

Fra komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til at vassdraget blir 
utbygd." 

TEKNISK UTNYTI'ELSE 

a. Resipientforhold 

En kjenner ikke til vesentlige forurensingsforhold i vassdraget. 

b. Vassforsyning 

Det foreligger ikke opplysninger om dette. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Rauvatn-Fistøylvatn-Hovatn er regulert 21 m, vesentlig ved oppdemming 
og utgjør et magasin på 100 mill.m). 

Det er ikke bygd i vassdraget. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er i 1970 gitt konsesjon på ytterligere reguleringer og overføringer 
for utbyggingen av Finndøla kraftverk, som skal nytte fallet mellom Våtna 
i FinndØla og Fyresvatn. 

Avløpet fra Ulvsvatn i Bom.øla blir overført til Finndøla. Denne over- 
føringen inkluderer også Øyuvsvatn og Kleppsvatn. Tussetjønn øverst i 
Fardøla overføres til Ramsvatn i Finndølavassdraget. 

Øysæ i Bom.øla reguleres ved 17 m oppdemming og 7 m senking. Våtna i 
Finndøla dermnes 23 m og danner sammen med Midvatn og Svånevatn inntaks- 
magasin for Finndøla kraftverk. 

Grimsvatn og Gausvatn tas inn på driftsturmelen. Gausvatn reguleres ved 
2 m oppdermning og '5'T m senking. 

Årsproduksjonen blir ca. Z75 GWh på overgangen mellom kostnadsklasse II A 
og II B. 

Det er videre planer om å nytte fallet i Bond.Øla mellom Øysæ og Røynbrok- 
tjønn (ca. 10 GWh), og i Finndøla mellom Hovatn og Haukereidvatn (ca.40 GWh). 
Kostnadsklasse kan ikke angis, men Bond.Øla-prosjektet antas å bli for- 
holdsvis kostbart. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget viser til at det er gitt konsesjon for regulering av vassdraget 
og tar det ikke opp i verneplanen. 

Objekt nr.56 

VEGÅRSVASSDRAGET - Vassdrag nr.102 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Aust-Agder 
Vegårshei, Gjerstad, Moland og Tvedestrand 

• 523 krn2 

Vegårsvassdraget har sin begynnelse i Drivheia i Aust-Agder nær grensen til 
Telemark vest for Kragerø. På vegen til havet danner vassdraget en del vatn, 
hvorav Vegårsvatn (ca. 190 m.o.h.) er det største (18 km2). Vegårsvatn blir 
daglig omtalt som tre vatn, nemlig Vestfjorden, Nordfjorden og Sørfjorden. 
Vassdraget løper gjennom godt skogsterreng. På nordsiden av Vegårsvatnet 
har en bratt skogsterreng med fjellpartier opp i 400-500 m.o.h. Nedenfor 
Vegårsvatn går vassdraget i små stryk. 

Når en ser bort fra de helt øverste deler og nordsiden av Vegårsvatn, går 
det offentlig veg langs hele vassdraget. Sentrum i Vegårshei kommune ligger 
rett ved elva. Avstarxien til Risør, Tvedestrand og Aremal er henholdsvis 
34, 23 og 40 km. 

GABRIEL'IBN-KOM!TtEN 

Komiteen behamlet ikke vassdraget. 
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TEKNISK UTNYl'TELSE 

a. Resipientforhold 

Vegårsvassdraget tilføres en del forurensing fra mirrlre boligområder i 
Myraområdet og Fiane i Tvedestrand. Nedre del av vassdraget er sterkt 
forurenset fra Fosstveit Tresliperi. Dette har imidlertid stanset 
driften fra høsten 19€9 slik at forholdene vil bli vesentlig bedret. 
Noen års flommer vil rimeligvis fjerne en stor del av de avsetninger som 
nå finnes i elva. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Vegår er regulert 1,3 m, og det er noen få mindre kraftverk i vassdraget. 
Det største, Fosstveitfoss, produseres 7 GWh. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

- 

Det foreligger plan om overføring av de øvre felter i Vegårselv til Nid- 
elva for utnyttelse i eksisterende og prosjekterte verker nedenfor Nelaug. 

Det er forutsatt å senke Vegår, slik at man får 3 m regulering totalt. 
Senkingen vil skje ved overføringstunnelen til Ufsvatn i Nidelv. 

Det overførte vatnet vil bli utnyttet i de allerede eksisterende kraftverk 
i Nidelv: Flatenfoss, BØylefoss, Evenstad og Rygene. 

I Flatenfoss og Rygene vil det bli foretatt ombygginger for å kunne ut- 
nytte fallene bedre. 

Overføringen vil gi en produksjonsØkning på 32 GWh i de eksistererrle 
kraftverk, respektive 38 GWh hvis de planlagte ombygginger foretas. 
Kraftøkningen ligger i kostnadsklasse I. 

Det er mulig å utnytte fallet mellom Vegår og Nelaug (ca. 50 m). Dette 
vil kunne gi knapt 20 GWh, men prosjektet er ikke nærmere urrlersøkt. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEIN'I'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

langs Vegårsvatnet er det mange fine sarrlstrender som er nyttet som 
badeplasser. 

Det foregår utstrakt hyttebygging langs Vegårsvatnet. 

I vassdraget ned til Nes Verk har det vært godt fiske. I Vegårsvatnet 
gyter ørreten på de mange sarxigrunnene. Vassdraget er ikke farlig surt 
for fisken. Det regnes med at Vegårsvassdraget igjen kan få laks og sjø- 
ørret, siden Fosstveit tresliperi er nedlagt og forurensingene således 
betydelig redusert. I vassdraget er det idag mest ørret og tryte. Det 
selges 400-500 fiskekort pr. år. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Vegårsvatn ligger i den store sørlarrlske rivningsbreksje, og innsjø- 
bassengets utforming er bestemt av breksjens hovedstruktur. Vegårsvatn 
og Vegårselva er et typeeksempel på det dreneringssystem man finner i 
Aust-Agder, der breksjen danner en vassveg hvortil de mirrlre elvene renner, 
for så å samles og bryte gjennom breksjen og ut mot kysten. 

Vegårsvassdraget omfatter en rekke innsjøer av ulik karakter, og systemet 
er av stor interesse for ferskvassforskning generelt. Vassdraget som 
således representerer en interessant type, er det siste uregulerte av sitt 
slag i Aust-Agder, og bør derfor bevares. 

UTVAWETS VURDERING 

Utvalget anser verneinteressene for å være så vesentlige at det foreslår 
vassdraget tatt med i verneplanen. 

Objekt nr.58 

OTRA-BYKHYL/BOSSVATN - Vassdrag nr.115 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbør-f'e L t: 

Aust-Agder 
Bykle 
1279 km2 (til utløp Bykhyl) 

Otravassdraget har sin begynnelse i fjellområdene øverst i Setesdalen 
nær grensen til Telemark. Vassdraget mottar en rekke sideelver på vegen 
ned gjennom Setesdalen og videre fram til utløpet ved Kristiansand. 
Bykhyl ligger ved Bykle i Valle. 

GABRIELSEN-KOMI'IttN (G 35) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen kan ikke anbefale at et alternativ med en stor dam 
ved Bykhyl blir lagt til grunn for den fortsatte utbygging av 
Brokke kraftverk. Man har da særlig lagt. vekt på at en opp- 
demming her vil sette hoveddalen urrler vann og demme ned mange 
bruk og atskillige verdifulle skogarealer, slik at levefor- 
holdene i hovedbygda i Bykle konmune blir totalt errlret og ut- 
seerrlet sterkt skjemmet. Turisttrafikkmessige hensyn synes 
også sterkt å tale for at Setesdal her får bevare sitt natur- 
lige særpreg. Komiteen finner også å burde henlede oppmerk- 
somheten på den risiko det kan medføre for hele Setesdalen om 
det betydelige magasin på ca. 500 m111.m3 vann, beliggerrle bak 
en vel 70 meter høy dam, skulle bli sluppet løs som fØlge av 
en naturkatastrofe eller en svikt i damkonstruksjonen. 

Derimot har komiteen ikke noe å bemerke til at Otra blir over- 
ført til Bossvatn med uttak på toppen av Sarvsfoss, slik at 
denne ikke blir bevart uberørt." 

Stortingets irrlustrikomite har ført vassdraget i gruppen "Øremerkes/særskilt 
behandl ing" . 
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TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget nyttes som resipient for bebyggelsen i dalen og for en del 
hoteller m.v. øverst i Setesdal, bl.a. Hovden-området. 

b. Vassforsyning 

En kjenner ikke til at vassdraget i vesentlig grad nyttes som dri.kke- 
vasskilde. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Bossvatn er regulert ved 27 m senking. Bykhyl er ikke regulert, men 
fungerer som inntaksbasseng for Brokke kraftverk. 

Brokke har en årsproduksjon på 1020 GWh. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det har vært søkt om konsesjon på 70 m oppdemming av Bykhyl. Bykhyl 
ville dermed gå i ett med Bossvatn, som på sin side ville bli hevet 
41 mover nåværeme høyeste regulerte vasstand. 

Ved dette ville en oppnå god regulering av hele tilløpet til Brokke, 
foruten en betydelig økning av fallhøyden. Netto produksjonsøkning 
var beregnet til 300-4oo GWh. I tillegg ville en tilsvareme mengde 
spillkraft blitt foredlet til primakraft. Produksjonsgevinsten kan 
henregnes til kostnadsklasse I. 

KonsesjonssØknaden ble avslått av departementet i 19€$. 

Staten eier ikke noe av den nyttbare vasskraft nedenfor Bykhyl. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Setesdalen har en betydelig turisme om sommeren. Det gamle kulturlam- 
skapet regnes som særlig vakkert og særpreget. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget begrenser sin vurdering til spørsmålet om tor dam ved Bykhyl og 
viser til konsesjonsbehamlingen av sØknaden. Utvalget slutter seg til 
den avgjørelse som ble truffet av Departementet i 19€9. Vernet bør gjøres 
varig. 
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Objekt nr.59 

NJARDARHEIM med TRAKTENE OMKRING - Vassdrag nr.115, 121, 127, 132, 153, 
158, 163 og 164 

Fylker:  
Komnuner: 

Aust-Agder, Vest-Agder og Rogalan:i 
Bykle, Valle, Byglan:i, Sirdal, Kvinesdal, Åseral, Forsan:i og 
Hjelmeland 

Det som her er kalt Njardarheim med traktene omkring, ligger vest for Setes- 
dalen. Området som er lett tilgjengelig fra Setesdalen i øst og Sirdal i vest, 
ligger sentralt til for befolkningen i Rogalan:i, Aust-Agder og Vest-Agder. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( G 36 og 37) 

Fra komiteen siteres: 

"KJelsrud, Krogh og Lyng anbefaler at det med den nå vedtatte 
utbygging av Sira-Kvina.vassdragene settes strek for videre 
utbygging og regulering i NJardarheimen, slik at de ennå ikke 
berørte vatn og elver i området bevares uberørte for fremtiden. 

Fraksjonen viser til at det på grunnlag av Stortingsmelding 
nr.11, 1957, ble fattet et nesten enstemmig stortingsvedtak 
som trakk opp retningslinjene for NJardarheimens fremtid. 
Disse gikk ut på at eiendommen skulle administreres som en 
enhet og driften legges slik an at man ikke kom i strid med 
"det som må være hovudsaka: å verne om villmarkskarakteren 
til desse heiane, åta ham om villreinen på en slik måte at 
eigedomen om det trengst, kan bli et reservat for villreinen 
i heile det store villreinområdet sør for Haukelivegen, og å 
drive eit rasjonelt fiskestell". 

I området har det aldri vært drevet stølsdrift eller organi- 
sert beitebruk fra de nærliggende gårder. Heiene er benyttet 
til driftesauer fra Jæren, men utenom dette har det aldri vært 
drevet annen virksomhet enn Jakt, fangst og fiske fra de 
eldste tider. 

Norge er det eneste land i Europa som har villrein, og 
NJardarheimen må bevares først og fremst ut fra hensynet til 
villreinsta111!len sør for Haukelivegen. Den trafikk som utbyg- 
ging fører med seg og den ferdsel som det er fare for senere 
kan fØlge etter i fjellet, betraktes av sakkymige som en. 
større trusel mot villreinstammen enn selve de skader ut- 
byggingen volder i landskapet. 

Formannen, Eriksen og Mengshoel slutter seg til forslaget om 
å bevare NJardarheimen mot ytterligere inngrep, men mener at 
fredningen bør begrenses til 10 år. 

Fraksjonen peker på at det ikke er noen gitt å forutse hvordan 
villreinen i Njardarheimen vil klare de påkjenninger som de 
vedtatte utbygginger i området representerer, og at det i det 
hele er vanskelig å uttale noe bestemt om reinens fremtidige 
skjebne. Fraksjonen finner det derfor naturlig å begrense 
fredningen. Det er fraksjonens forutsetning at spørsmålet 
om fortsatt fredning blir vurdert innen 10-årsperioden er ute. 
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I øvre del av Ma.ndalsvassdraget mener komiteen at det bør 
kunne overveies moderate reguleringer, men i betraktning av 
de store utbygginger som pågår og er planlagt i nærliggende 
områder, finner komiteen at vassdraget ikke bør utbygges i 
konunende 10-årsperiode. Forholdene forutsettes vurdert 
nærmere innen periodens utløp. 11 

Industrikomiteen i Stortinget førte området i gruppen 1 1 Ø r e m e r k e s / s æ r s l t i l  t 
behandling. 

TEKNISK UTNYTl'EI.SE 

Utbygd vasskraft 

Roskreppfjorden er regulert ";19 mi forbirxielse med Sira-Kvina.utbyggingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Området vil bli berørt av flere, tildels store utbyggingsprosjekter. 

I øvre del av Monnsåna er det sØkt om konsesjon på følgende reguleringer: 

Monnsvatna. 
Øyarvatn 
Olavsvatna 
Flæsjevatn-Vestre 
Langsvatn-Trovatn 

Oppiemming 

8,5 m 
17,0 II 

9,0 II 

19,0 II 

Senking 

l,O m 
2,0 II 

6,0" 

0,0 II 

Reguleringene vil gi ca. 90 GWh produksjonsøkning i de eksisterende kraft- 
verk nede i vassdraget, Skjerka og Håverstad, antakelig i kostnadsklasse II A. 

Planen har møtt sterk motstand, og konsesjonssøknaden er stilt i bero etter 
anmodning fra søkeren. 

Det har videre vært planer om utbygging av fallet mellom Vestre Langsvatn 
og Juvatn i en kraftstasjon ved Redderen. Forutsatt overføring til Vestre 
La.ngsvatn av Monnsåna. fra Monnsvatna og Logna fra Lykkevatn, Reinåvatn og 
Kolsheivatn, blir kraftproduksjonen 13()-140 GWh. Det er også her regnet 
med betydelige reguleringer innenfor området som ønskes bevart. Kostnads- 
klasse kan ikke angis. 

Det finnes et par nyttbare, ikke utbygde fall i vassdraget nedenfor (Logna- 
va tn-Øreva tn, Klevelarxisfoss og ved Bjellarxi). Inklusive nytteverdien ·for 
disse og nåværende kraftverk, og medregnet kraftverket ved Redderen, represen- 
terer øvre del av Monnsvassdraget og Logna et unyttet kraftpotensial på i alt 
200-250 GWh, sterkt avhengig av adgangen til regulering. 

Det er også frermnet forslag om å overføre øvre Monnsåna. fra Monnsvatna. til 
Kvina, der den vil gi et billig bidrag til kraftproduksjonen i Sira-Kvina.- 
verkene. 

Den sydlige delen av Njardarheim blir sterkt berørt av den pågåerxie utbygging 
av reguleringsanleggene for Sira-Kvinakomplekset. Foruten den fullførte regu- 
lering av Roskreppfjorden, er det innenfor området gitt konsesjon på 119 m 
oppdemnfng ved utløpet av Svartevatn. En rekke vatn vil på denne måten slAs 
samnen til en ca. 15 lon lang sjø. Det er planer om ytterligere oppdel?llling. 

Det er også gitt konsesjon på overføring av Taumevassdraget til Svartevatn- 
magasinet. Det er imidlertid ikke fattet noe erxielig vedtak om iverksettelse 
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av denne overføringen, som vil gi ca. 30 GWh av ukjent kostnadsklasse. 

Fallet mellom Svartevatn-magasinet og Dynganvatn er planlagt utbygd i Duge 
kraftverk, og Dynganvatn vil muligens bli regulert sannnen med Siravatn. 

I Kvinavassdraget kan det bli aktuelt å regulere også Øyarvatn i forbindelse 
med utbygging av fallene fra Roskreppfjorden og videre ned til Langelona. 

I nord blir Njardarheim berørt av Ulla-Førreutbyggingene, som er urner pro- 
sjektering. Storevatn som nå renner til Bossvatn og Otravassdraget, er plan- 
lagt overført til Ulla-Førre og vil utgjøre en del av et meget stort magasin. 
Ved full oppdellllling vil Storevatn være hevet 80 mover nåværende nivå . .Be- 
tydelige arealer rundt vatnet vil bli neddemt og sjøen vil strekke seg nord- 
og vestover inn i Ulla og Førres nedbørfelt. Magasinet får en sentral plass 
ikke bare i Ulla-Førrekomplekset, men også i landsnettet for elektrisitets- 
forsyningen. 

Den sørvestlige delen av Njardarheim er uberørt av kraftutbygging når en ser 
bort fra reguleringen av Nilsebuvatn, som grenser til området. Det er antake- 
lig heller ingen kraftutbyggingsinteresser i denne delen. 

Staten eier det vesentligste av Sira-Kvina- og Ulla-Førrevassdragene, men 
ikke noe av øvre Monnsåna.. 

VERNEIN'I'ERESSER 

Fjellområdene sør for Haukelivegen er sterkt berørt av kraftutbygging. Ved 
eventuell utbygging av Ulla/Førre vil områdene bli ytterligere belastet. 
Njardarheim på ca. 1000 km2 var av staten opprinnelig forutsatt nyttet til 
villreinreservat hvor en skulle ta vare på villmarkskarakteren. Ved gjennom- 
føringen av Sira-Kvinaanleggene er Njardarheims verdi som villreinreservat 
og villmarksområde vesentlig redusert. Så vidt en kan skjønne er det tvil- 
somt om det er tilbake så store uberørte statseiendommer i den sørlige del 
av landet at det vil være mulig å få opprettet en nasjonalpark. 

Området sør for Njardarheim er av de frodigste i traktene. Det er knyttet 
til løypenettet med turisthytter og har betydelig verdi for fotturisme, jakt 
og fiske. Det drives fiskekultur bl.a. av den lokale turistforening som har 
leiet fiskeretten i en del vatn. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår av hensyn til alminnelige naturvern- og friluftsinteresser 
at et område med følgende grenser blir unntatt fra videre kraftutbygging: 

Fra Storstraumen ved Bjåfjorden i Setesdal i vestlig retning til Kyrauga, 
herfra videre langs fylkesgrensen til Kvifjorden hvor østbredden følges til 
Kvina turiststasjon. Herfra langs østbredden (høyeste regulerte vasstand) 
til Langelona, Øysevatn og Roskreppfjorden fram til fylkesgrensen nord i 
fjorden. Herfra langs fylkesgrensen til Store Auravatnet hvorfra vassdraget 
følges nordover til Djupetjørn. Fra DjupetjØrn til Bratteli og langs Bots- 
vatnets sydbredd til Setesdalen. Langs Setesdalen tilbake til Storstraumen. 
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Objekt nr.B:> 

LYNGDAI.SVASSDRAGET (LYGNA) M,ØSKA og SKURVÅA - Vassdrag nr.1231 124 og 126 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Vest-Agder 
Hægebostad, Kvineseid og Lyngdal 
64o km2 

Lyngdalsvassdraget har sine kilder i fjelltraktene nord for riksveg 9 mellom 
Setesdal og Sirdal. Fra disse traktene som er rike på småvatn konmer Lani- 
dalselva og Storåna. Elvene møtes i vassdragets eneste store vatn Lygna. 
Herfra renner vassdraget ca. 4o km gjennom Lyngdalen fram til det møter det 
forholdsvis store sidevassdraget Møska rett før kysten. 

Elva renner gjennom en forholdsvis trang dal med til dels stupbratte fjell- 
sider med høydeforskjeller mellom elva og toppene på ca. 200-4oo m. Boset- 
tingen er lokalisert til de få elveslettene. Området nord for Eiken er 
karakterisert ved U-dal med myrer i bunnen. I fjellsidene har en litt skog 
som stort sett består av furu og bjørk. 

Det er veg langs hele Lyngdalsvassdraget bortsett fra de øvre fjelltrakter. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behanilet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget tilføres meget begrensede forurensinger, bortsett fra nederste 
del der Lyngdal komnrune har igang arbeid med gjennomføring av en plan for 
avlasting av elva og overføring av kloakken til Rosfjorden. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

I vassdraget er det 250-3()() GWh i prisklasse III. 

Av forutsatte reguleringer i Lyngdalselv nevnes 

Trylvatn m. fl. 
Øyvatn 
Surtevatn 
Lygnevatn 
Hagevatn-Fiskelanis- 

vatn Espedalsvatn 
Brådlandsvatn 
Hellevatn m.fl. 

24,0 m 
12, 5 II 

11,0" 
18,0" 

11,0" 
18,0" 
13,0 II 

12,0 m 

Staten eier noe av fallet øverst i Storåna. 
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VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Området er bare i begrenset utstrekning nyttet for fotturer og ski- 
løping. Bedre veger fram til området vil særlig gjøre områdene nord for 
riksveg 9 attraktive både for lokalbefolkningen og for folk fra de større 
byer og tettsteder i nærheten som Flekkefjord, Lyngdal, Farsum og Mandal. 
Vassdraget har en særlig verneverdi, da det antakelig er den beste lakse- 
elv i Vest-Agder. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Av samtlige større hovedvassdrag som munner ut i havet på kyststrekningen 
Risør-Eigersurxl, er Lygna og SØgna de eneste som ennå er uregulerte. 
Lygna - som er det mest interessante av disse to vassdrag - har sin be- 
gynnelse i Knabenområdet ca. 6o km inne i landet. Ovenfor fjordsjøen 
Lygna (183 m.o.h.) består vassdraget av to hovedgrener, Storåna og Land- 
dalselva, som drenerer et heiområde rikt på mimre innsjøer og belig- 
geme i en høyde av 800-900 m.o.h. Fra Lygna og ned til utløpet i Lyng- 
dalsfjorden mellom Limesnes og Lista finnes en del bebyggelse, og dess- 
uten fØlger riksveg 43 vassdraget på denne strekning. 

Sett fra et naturvitenskapelig synspunkt er det ønskelig at Lygnavass- 
draget bevares som typevassdrag. Begrunnelsen for vern av dette vass- 
draget bygger ikke primært på spesielle kjente kvaliteter, men mer på en 
regional helhetsvurdering. Denne viser at Lygna representerer en siste 
mulighet for bevaring av et typisk sørlandsvassdrag - uregulert fra hei- 
områdene til fjorden. Det tilføyes at det er foretatt naturvitenskapelige 
undersØkelser innen fagene kvartærgeologi og botanikk i enkelte lokali- 
teter ved Lygnavassdraget. Spesielt kan nevnes den fremtredende morene- 
rygg som viser fortsettelsen av Ra-trinnet fra Østlandet og over mot 
Vestlandet. 

urvALGETS VURDERING 

Utvalget legger vekt på Lygnas betydning som typevassdrag for lamsdelen 
og mener ellers at de alminnelige frilufts- og naturverninteresser tilsier 
at både Lygna, Møska og Skurvåa blir tatt med i verneplanen. 

Objekt n r .  61 

BJERKREIMVASSDRAGET - Vassdrag nr.137 

Fylke: 
Konmune: 
NedbØrfel t: 

Rogaland 
Bjerkreim 
700 km2 

Vassdraget har sitt utspring i fjellområdet ovenfor Maudal på grensen 
mellom Rogaland og Vest-Agder. Ved Malme1m får det tilløp fra Austrum:ial 
og ved Gjedreim fra Ørsd.alsvatn. 

r vassdraget finnes flere store vatn som Maudalsvatnet, Byrkjelarxisvatn, 
Hofreistevatn, Austrumsd.alsvatn og Ørsdalsvatn. 

vassdraget munner ut i havet ved Eigersurxi. Det går veg langs vassdraget, 
unntatt i de øvre deler. Ørsdalsvatnet trafikkeres med ruteblt. 
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Vassdraget setter sitt særpreg på hele Bjerkreim kommune med sine mange 
vatn, stille høler og stryk til det renner ut i sjøen etter at Fotlarrls- 
fossen er passert. 

E 18 i meget god starrlard går fra Stavanger ca. 53 km fram til Bjerkreim 
sentrum Vikeså, og riksvegen følger herfra vassdraget i ca. 7 km fram til 
Bjerkreim bru. 

Forøvrig ligger Bjerkreim laglig til for atkomst fra Jærens tettsteder og 
ca. 19 km fra Eigerswld by. 

GABRIELSEN-KOMI'lttN 

Komiteen har ikke behandlet dette vassdraget. Forslag om verning kom etter 
at Komiteen hadde avsluttet sitt arbeid. Det ble fremsatt av Stavanger 
Jeger- og Fiskerforening gjennom fylkesmannen. Hovedstyret i NVE tok ob- 
jektet med i sin vurdering av Gabrielsen-Komiteens innstilling uten åta 
endelig stilling til forslaget. 

Industrikomiteen i Stortinget førte vassdraget wlder gruppen "Øremerkes/ 
særskilt beharrlling". 

TEKNISK lJI'NYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget er Bjerkreim kommunes eneste resipient. Det påvirkes noe fra 
bl.a. Vikeså, Bjerkreim sentrum og Tengsområdet. 

b. Vassforsyning 

Komnrunen får det vesentlige av sin vassforsyning fra vassdraget. 

Interkorrununalt Vannverk (IV), Stavanger, planlegger å nytte en del av 
vassdragets øverste del, ca. ;I/, av nedbørfeltet, til utvidelse av sitt 
vassverk. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Maud.al kraftverk 74 GWh. Store Myrvatn-MyrtJønn er regulert 22 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger plan om utnyttelse av I:Uerkreimsvassdraget ttl en aaJlllet 
produksjon ca. 650 GWh i klasse III. Det er da forutsatt at Maud.al 
kraftverk tilføres noe mer vatn. En "takrenne" fra Storseivatn til 
Hofreiste. samt overføring av en del av Hunnedalens felter og like- 
ens en overføring fra Brattabø i Kvisladalen t1J. Austrunnalsvatn ut- 
nyttes i et kraftverk ved Ørsdalsvatn. Deretter tenkes fallet fra 
Ørsdalsvatn til Tengesdal i BJerkreimselva utnyttet i et annet kraft- 
verk (meget dyrt). I et tredje kraftverk utnyttes så fallet fra 
Fotlandsvatn til havet. Det er også forutsatt et kraftverk i inner- 
enden av Ørsdalsvatn. Her utnyttes fallet fra Mydlandsvatn.Krokevatn 
og GJuvvatn. Det overføres en del av Hellelandselvas øverste felter. 
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Det eneste billige i Bjerkreimsvassdraget er overføringen av nye felter 
til Maud.al kraftverk. For øvrig ligger utbyggingskostnadene i nedre del 
av klasse III, bortsett fra fallet nedenfor Ørsdalsvatn som er meget dyrt •. 

Overføringen til Maud.al kraftverk gir ca. 4o GWh i klasse I. Dette opp- 
nås ved overføring av Krokavatn med 8 m senkning. Dessuten overføres 
Irrlrestøls- og Øydevatn fra Kvisladalsiden, samt de øvre felter i Urd- 
dalen og vatn på kote 810 med avløp mot Frafjord.siden. 

Ved full utbygging av Bjerkreimsvassdraget er det forutsatt fØlgerrle 
reguleringer i tillegg til Krokavatn: 

Maudalsvatn 10 m, Austrunrlalsvatn 15 m, Storavatn 5 m, Hofreiste 10 m og 
Ørsdalsvatn 5 m. 

De nyttbare fall er delvis i Statens eie. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Nedre del av vassdraget, Tengselva, er kjent som en meget god lakseelv. 
Fiskeriinspektør Sønnne har i en utredning av 20.november 1952 til Inter- 
kommunalt Vannverk uttalt at Bjerkreimselva fra naturens side egner seg 
meget godt for laksefiske. Fotlarrlsfossen anses for en flaskehals, men 
det går i dag likevel laks opp forbi fossen helt opp til Vinjarvatn og 
Ørsdalsvatn. Det arbeides med planer for bygging av ny laksetrapp ved 
Fotlandsfossen. 

Ca. 130 grunneiere er tilsluttet Bjerkreim elveeigerlag som arbeider meget 
aktivt for bedring av fiskeforholdene - først og fremst i arbeidet med 
laksetrappen, utsetting av yngel og organisering av fisket. 

I fiskesesongen er det stor trafikk til området, og campingplasser i 
Bjerkreim har stor sØkning langt utover den vanlige sesongen. 

Fisket er nok også årsaken til den økerrle interesse for hyttebygging langs 
vassdraget. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Nedslagsfeltet for dette vassdrag er sarmnensatt av to hovedtyper av land- 
skap; det irrlre høyfjellsområdet med dype og trange paralleltløpende daler 
med fJordsJøer, og det ytre lavereliggeooe landskapet av HøgJæren-typen.Sis 
nevnte er et mer ustrukturert småkupert larrlskap som har relativt stor 
rikdom på løsmasser. Fonnene i fjellgrunnen bærer preg av geologien, som 
her består av en relativt sjelden bergart (anortositt). Løsmasseavset- 
ningene har stor variasjon bAde når det gjelder typer og størrelser. Det 
er urrler isavsmeltingen lagt opp store morenemasser som mange steder frem- 
trer som mektige rygger. Distinkte terrasser ble bygget ut i bredemte og 
morenedemte sjøer, og det er flere tydelige eksempler på hvordan den senere 
elveerosjon har skåret ned i løsmassene og senket nivået av sjøene, samtidig 
som materiale er blitt transportert og avleiret arrlre steder i vassdraget. 
Et særlig godt utviklet isavsmeltingsfenomen er den sjeldent tydelige grus- 
ryggen (esker) St. Olavsormen vest for Eikevatn nederst i feltet. Denne er 
avsatt av en smeltevasselv i tunnel urrler isen. Bjerkreimsvassdraget mA 
sies å ha stor pedagogisk verdi for geografiurrlervisningen i skolen, da det 
her finnes en rekke gode eksempler på både erod.ererrle og akkumulerende virk- 
somheter i naturen. 
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Også hva ferskvassforsking angår er Bjerkreimsvassdraget, med sine mange og 
varierte innsjøer, av interesse. I de hØyereliggende forgreninger av vass- 
draget finnes lokaliteter som representerer ulike miljØtyper, og både hva 
fysisk-kjemiske, botaniske og zoologiske faktorer angår, er det klare forskjel- 
ler mellom de vestlige (mer produktive) og de østlige (lavproduktive) deler 
av vassdraget. Påvirkningen fra kvalitativt ulike sidevassdrag gir seg tyde- 
lige utslag nedover i Bjerkreimsåna. Som et særlig godt eksempel i så måte 
kan nevnes Svelavatn, der blant annet bassengform og gjennomstrørrmingsforhold 
medvirker til å opprettholde miljøforskjeller i selve innsjøen, som direkte 
kan føres tilbake til kvalitetsforskjeller i de to hovedtilløpene. I nedre 
deler av Bjerkreimsvassdraget Øker bevoksningene i elveleiet, og i Fotlands- 
vatn nede ved Tengs finnes de mest frodige bevoksninger i hele vassdraget. 
Sett fra et limnologisk synspunkt har Bjerkreimsvassdraget verdi som type 
for denne larrlsdel. 

UTVALGETS VURDERING 

De betydelige frilufts- og naturvitenskapelige interesser i vassdraget 
medfører at utvalget anbefaler at det blir unntatt fra kraftutbygging, 
bortsett fra nevnte overføringer til Maudal kraftverk av Krokavatn og 
Kvisladals- og Hunnedalsfeltene. 

Objekt nr.64 

ORREELVA - Vassdrag nr.143 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Rogalarrl 
Jjesdal, Time og Klepp 
1 0 6  km2 

Orreelva har sine kildeområder ved Fjermestadvatn og Mosevatn vest for 
Ålg!rd. Herfra renner elva over Jæren i vestlig retning, gjennom FrØylands- 
vatnet, Horpestadvatnet og Orrevatn. 

GABRIELSEN-KOMill:EN 

Komiteen har ikke beharrllet vassdraget. 

TEKNISK t rrNYTI'ELSE 

a. Resipientforhold 

vassdraget er i de senere årene avlastet for en stor del av kloakken fra 
Bryne og tilgrenserrle områder. Det føres fortsatt kloakk fra Klepp 
stasjonsby, Kverneland og irrlustrifeltet ,Øksnevad til Frøylarrlsvatnet. 
Disse utslippene er det tanken å føre til den planlagte Figgjo-kloakken - 
eventuelt til Bryne-kloakken for Kvernelands vedkomrnerrle. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er et mimre kraftverk ved Bryne,og et par vatn er noe regulert. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen aktuelle planer. 

VERNEIN'I'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

I tilknytning til Orreelva ligger tre - for dette distrikt - større innsjøer: 
Frøylandsvatn, Horpestadvatn og Orrevatn. Undersøkelser er foretatt i alle 
disse innsjøer samt stedvis ellers i vassdraget. Som man vanligvis finner på 
Jæren, er også de nevnte sjøer av den næringsrike type og preges forsåvidt av 
plante- og dyreliv som ofte finnes i denne type innsjøer. Mange spesielt 
næringskrevende arter finnes kun i Sør-Norge, og i en del tilfelle innen to 
distinkte utbredelsesområder, nemlig på Jæren og omkring Oslofjorden. En del 
av disse er til nå kun funnet på Jæren. 

Frøylandsvatn er interessant som studieobjekt for stoffskifte i innsjøer og 
tilhørende plankton-utvikling. Frøylarxlsvatn har sitt basseng i morene- 
materiale. I Frøylandsvatn og de øvrige sjøer i Orreelva finnes dessuten 
lagesild, som foruten på Jæren kun finnes på Østlandet (Mjøsa). 

Horpestadvatn har i sitt basseng leirer og morenemateriale, og må som 
Frøylandsvatn karakteriseres som en næringsrik sjø. Også Horpestadvatn er 
sterkt kulturpåvirket, med lokal gjengroing av bukter. Innsjøen er rik både 
hva flora og fauna angår. 

Som Orrevatn er også Horpestadvatnet en rik lokalitet ornitologisk sett, 
og dyrelivet må betraktes urxler ett for disse nabo-lokaliteter. 

Orrevatn kan på mange måter karakteriseres på samme måte som Horpestadvatn. 
Her finnes en rik flora. Også hva dyreliv angår er innsjøen interessant, og 
store vitenskapelige interesser knytter seg også til fuglelivet i og ved 
Orrevatn. landtungen Reve-Orre mellom innsjøen og havet er foreslått som 
internasjonalt fuglereservat, og størrelse og dyreliv tilfredsstiller kravene 
til såkalt Europa-reservat. Fuglefaunaen er her mer artsrik enn i noe annet 
område i Norge, med en ganske enestående fauna av hekkende arter, foruten 
trekkgjester og overvintrere. Sammenlagt er her observert ca. 23() arter, 
og Stavanger Museum har sin trekkforskningsstasjon på Revtangen. Området 
ligger på trekkvegen Spitsbergen-Vest-Afrika og er særlig viktig for vade- 
fugler fra Skandinavia og Arktis - samt viktig overvintringsområde for ender 
m.m. Stavanger Museum arbeider kontinuerlig i dette området, som også er av 
pedagogisk betydning som ekskursjonsmål for studentgrupper fra universitetene 
i Oslo og Bergen. Orrevatn har vært senket et par ganger, og ytterligere 
senking av vasstanden er mulig, men for de mange naturvitenskapelige interes- 
ser som knytter seg til lokaliteten, lite ønskelig. På den annen side vil 
også større Ølaling av vasstanden eller sterke variasjoner forøvrig, kunne 
medføre samme uønskede virkninger. Orreelva er prioritert som verneverdig 
på grunn av at man her har betydelige naturvitenskapelige interesser, spesielt 
innen faget zoologi. 

UTVALGETS VURDERING 

Her er dokumentert betydelige naturvitenskapelige interesser. 

Utvalget anbefaler at vassdraget varig  unntas fra videre vassdragsregu- 
leringer. 
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Objekt nr.65 

FIGGJO - Vassdrag nr.144 

Fylke: 
Ko111I1uner: 
NedbØrfel t: 

Rogaland 
Gjesdal, Sandnes, Time og Klepp 
220 km2 

FiggJo-.drenerer store deler av Høg-Jæren fra Ytre Kydlandsvatn i sør til 
Hellandsnibene i øst og Lomelandsområdet i nord. I disse øvre deler er 
vassdraget sterkt forgrenet, og omfatter mange innsjøer. De forskjellige 
forgreninger samles i de to større sjøene Lima.vatn og Æd.landsvatn. Fra 
Æd.landsvatn renner Figgjo først nordvestover til Figgjo, for så å dreie 
rett mot vest. I den nedre del renner Figgjo først gjennom Grudevatnet og 
munner deretter ut i havet 3-4 km nord for Orrevatn. 

GABRIEI.SEN-KOMITIBN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYTTELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget får betydelige tilførsler av kloakk, industriavlØpsvatn og 
avrenning fra f.eks. siloer i Jordbruksområdet. Det foreligger planer 
for en avskjærende kloakkledning fra Ålgård til Nordsjøen. 

b. Vassforsyning 

Interkommunalt vassverk har sitt inntak i Langvatnet. Tillatt gjennom- 
snittlig døgnforbruk inntil 1 m3/sek. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er et par mindre kraftverk ved Ålgård. De fleste sjøer i vassdraget 
ovenfor Ålgård er regulert 2-4 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

En utbygging av fallet Klugevatn-Edlandsvatn kan gi 9 GWh. Norevatn og 
Langevatn er da forutsatt overført til Klugevatn. 

Prosjektet ligger i kostnadsklasse III og må antas å være lite aktuelt. 

VERNEINI'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Dette vassdraget er av stor verneverdi, og bØr beskyttes mot videre utbygging. 
I vassdraget ligger Grudevatn og Harvelandsvatn, og spesiell interesse knytter 
seg især til den første av sjøene. I den nedre del renner Figgjo gjennom rike 
Jordbruksbygder, og vassmassene har her et meget høyt innhold av løste nærings- 
salter. Vassdraget er rikt på laks og sjøaure, og fiskeribiologisk er den 
tidlige storlaks-stannnen av interesse. Figgjo har en rik flora a sump- og 
vassplanter, mange av disse er sjeldne. 
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Det er av interesse å beholde enkelte av de sterkt forurensede vassdrag 
på Jæren uberørte av reguleringer. Figgjo er av Instituttet for kultur- 
teknikk (NLH) valgt ut som studieområde der man ønsker å urrlersØke vass- 
balansen relativt nedbørforhold samt næringsstoffbalanse. Vassdraget er 
med hensikt valgt innen et område med meget intens Jordbruksmessig areal- 
utnyttelse, og spesielt er den store konsentrasjon av husdyr en interessant 
faktor ved un:iersØkelsen av Figgjo. Elva vil også bli un:iersØkt i relasjon 
til un:iersØkelser av Jordbunnsforhold, vegetasjonstyper og topografi i de 
tilstøterrle områder. 

Grudevatn inklusive Vasshustjern har spesiell interesse både med hensyn til 
plante- og dyreliv. Det foreligger prioritert fredningsforslag for Grudevatn 
som fuglereservat. 

UTVALGETS VURDERING 

Her er dokumentert betydelige naturvitenskapelige interesser. 

Utvalget anbefaler at vassdraget varig unntas fra videre reguleringer. 

Objekt nr.EB 

FP.AFJORDVASSDRAGET med MÅNAFOSS - Vassdrag nr.149 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Rogalarrl 
Forsand 
176 km2 

Frafjord.vassdraget har sine kilder øst for Stavanger nær fylkesgrensen mellom 
Rogaland og Vest-Agder. På vegen fra kildene til utløpet i sjøen innerst i 
Frafjorden tar vassdraget opp en del sideelver. Månafoss ligger et stykke 
ovenfor sammenløpet med Brådlandsåa nokså langt nede i vassdraget. Fra enden 
av bilvegen, ca. 70 km fa Stavanger, er det ca. 15 minutters gange til en kan 
se fossen. Da det ble ført veg fra Dirdalen over Giljafjellet til Frafjord 
ble fossen "åpen for det store publikum". 

GABRIELSEN-KOMITJ!EN - (G 38) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen mener at Månafossen er en turistattraksjon som 
såvidt mulig bØr bevares uberørt. Komiteen anbefaler at 
fossen foreløpig bevares i 10 år og forutsetter at spørs- 
målet om fortsatt fredning blir tatt opp til vurdering innen 
perioden er ute." 

Irrl.ustrikomiteen i Stortinget har ført Månafoss (Frafjordvassdraget) i 
gruppen "Fossefall som ansees som utpregede turistattraksjoner". Irrl.ustri- 
komiteen forutsetter at fredning eller utbygging ikke kan gjennomføres før 
nærmere utredninger som forelegges Stortinget. 

Verneforslag vedrørende Månafoss som kom fra Stavanger turistforening og 
Fylkesfriluftsnemnda i Rogaland var grunnlaget for Gabrielsen-komiteens 
beha.rrlling. Fylkesmannen i Rogalarrl har frenmet forslaget på nytt overfor 
utvalget i forståelse med fylkets utbyggingsavdeling, fylkesfriluftsnemnda 
og representanter for naturvern- og turistinteresser. 
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TEKNISK UTNYTI'ELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen utbygd vasskraft av betydning, men avløpet fra ca. 18 km2 
øverst i vassdraget er overført til Fløyrli kraftverks nedbørfelt. Dette 
tilsvarer omtrent 1/5 av vassføringen i Månafossen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Frafjordvassdragene kan bygges ut til en produksjon på ca. 450 GWh i 
kostnadsklasse II A. 

I Fidjadalen bygges en 46 m høy steinfyllingsdam ved Fidjastølen. Fra det 
kunstige magasinet som dannes fører en overføringstunnel langs nordvestsiden 
av Fidjadalen og over til Valevatn. Inn på tunnelen føres avløpet fra en 
rekke småfelter som i dag renner til Espedalen og de nedre deler av Fidja- 
dalen. Også Brådlandselva tas over fra Midtstølvatn. 

Valevatn blir hoved- og inntaksmagasin. Det demmes opp 28 m og senkes 20 m. 
Lauvvatn senkes 10 m. Fodnastølvatn og StØlsvatn vil bli pumpet opp i Vale- 
vatn. Fallet fra Valevatn bygges ut i en kraftstasjon ved bunnen av Fra- 
fjorden. 

Månafossen hadde opprinnelig et nedbørfelt på 80 km2. Av dette er som nevnt 
18 km2 ført over til FlØyrli. Frafjordutbyggingen vil berøve fossen tilløpet 
fra ytterligere 41 krr2 slik at bare 21 km2 eller ca. 1/4 av den opprinnelige 
vassføring blir igjen. 

Frafjordprosjektet blir etter planen forholdsvis svakt regulert. Det vil 
derfor bli en del overløp til Månafossen, og en planmessig vasslipping skulle 
heller ikke belaste kraftutbyggingen i særlig stor grad. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Slike interesser er ikke spesielt dokumentert. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Mårrlalen og Frafjorddalen er begge typisk isutformede daler, hvor 
Mårrlalen er hengende i forhold til Frafjorddalen. Dette er et område 
hvor daltrinnfenomenet er studert. Frafjordelva stuper ned som Månafoss 
i 88 m loddrett fall til bunnen av Månajuvet. Juvet er en ca. 100 m 
dyp canyon som går på tvers av de isutfo:rmede dalenes retning._ Det er 
av geomorfologisk interesse å få bevart vassdraget i sin nåværerrle til- 
s t a r r l .  

lJI'VALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser og særlig de naturvitenskapelige interesser, tas med 
i verneplanen. 
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Objekt nr. f9 

T¢l'LANDSÅNA/MELANDSÅNA - Vassdrag nr.162 

(Området mellom Jøsenfjorden og Førro i nord, Stølsdalen og Øvredalen i øst, 
Norddalen i syd og en linje fra innløpet til Dalsvatnet til Tøtlarrlsvik i 
Jøsenfjorden i vest.) 

Fylke: 
Komrrrune: 
NedbØrfel t: 

Rogalarrl 
Hjelmelarrl 
lcQ km2 (hele Vormo) 

Området ligger stort sett syd for innerste delen av Jøsenfjorden og omfatter 
i første rekke Vormo med TØtlandsåna og Melandsåna., Helgelarrlsåna, Tussa og 
søråna.. 

Vegen mellom Tøtlarrlsvik og Hjelmelarrl følger nedre del av Vormo. Videre går 
det veg langs Tøtlandsåna til Funningslarrlsvatn og veg til Vormelarrl. 

Området som utgjør ca. 150 km2, har som nærmeste større tettsteder Jørpelarrl 
(ca. 90 km), Tau (ca. 65 km) og Sand (ca. 15 km og ferge over Jøsenfjorden). 

GABRIELSEN-KOMITrnN 

Komiteen beharrllet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

De øverste 13 km2 av Tøtlandsåna.s nedbørfelt, fra Hegnavatn og opp, er plan- 
lagt overført til Ulla-Førre. OverfØringsplanen omfatter også Melandsåna. fra 
Kvanndalsvatn, samt Kvivatn som har avløp til Førrebotn. 

Samlet gir de 3 feltene en produksjonsøkning på 130 GWh i Ulla-Førre, kost- 
nadsklasse I. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Området strekker seg fra havet og opp i ca. 1100 m.o.h. og er represen- 
tativt for Ryfylkeheiene. Her finnes fjellgårder, stølstufter, lavheier 
og snaufjell. 

Innen området er det bygget en god del hytter. Dessuten leies det både 
sommer og vinter ut en del støler som fritidshus. Etter at Funningslandet 
ble knyttet til Ryfylkevegen, er området blitt utfartssted for befolk- 
ningen i omliggerrle tettsteder. 

Området er ettertraktet som turområde og for jakt og fiske. Det er fint 
skiterreng med gode snøforhold. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Blir Førre/Ulla utbygd, vil Tøtlandsåna. få ytterligere Økt verdi som 
typevassdrag for dette distrikt. De to hovedgrenene av vassdraget renner 
i store deler gjennom en typisk fjellandskap med mange små vatn og myrer. 
Fjellgrunnen i nedbørfeltet er grunnfjellsbergarter og en del soner med 
kambrosilurske sedimentærbergarter. 

Her finnes flere sjeldne og kravfulle plantearter, blant annet en som kan 
ha overlevd siste istid som refugie i Nordsjøen eller på isolerte fjell- 
topper. Flere plantesamfunn vil stå i fare for å bli utslettet ved even- 
tuelle reguleringer av TØtlandsåna. - Blant annet fordi vassdraget lig- 
ger i et geologisk grenseområde, får man her mulighet for spesielle stu- 
dier av den forsurede nedbørs innvirkning på vatnets kjemi og biologi. 

Det må naturvitenskapelig sett anbefales at man unnlater å føre over øvre 
del av TØtlandsåna slik det er planer om i forbindelse med utbyggingen av 
Førre/Ulla. 

UTVALGETS VURDERING 

Av hensyn til de alminnelige naturvern- og friluftsinteresser, foreslår 
utvalget at Vormo m/Tøtlandsåna og Melandsåna. blir unntatt fra kraftut- 
bygging. 

Objekt nr.71 

SULDALSLÅGEN med SULDALSVATN - Vassdrag nr.166 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Rogaland 
Suldal 
1632 km2 

Suldalsvatnet som ligger øst for Sauda, har tilsig fra en rekke elver/ 
bekker. Av disse nevnes spesielt Røldalsvassdraget, elva gjennom Grubbe- 
dalen og Kvanndalsåa/Bleskestadelva. Suldalslågen renner fra Suldalsvatnet 
ca. 20 km gjennom dalen til utløpet ved Sand. 

Sand ligger ca.3,5 timers båtreise fra Stavanger (hydrofoil 80 minutter). 
Med bil er det til Sam ca. 90 km fra Haugesund (ferge over Sand.fjorden) 
og 170 km fra Stavanger (ferge over Høgsfjorden og Jøsenfjorden). 

GABRIELSEN-KOMITttN (G 39) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Etter komiteens mening tilsier turisttrafikkmessige hensyn 
at Suldalsvatn og Suldalslågen bør bevares mest mulig uberørt. 
Når det gjelder Suldalslågen er også laksefisket av avgjØreme 
betydning for komitens standpunkt." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Suldalslågen i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 

Forslag fra Stavanger turistforening og Fylkesfriluftsnenmda i Rogaland var 
grunnlaget for Gabrielsen-komiteens behandling av saken. Fylkesmannen i 
Rogaland har fremnet forslaget på nytt overfor utvalget i forståelse med 
fylkets utbyggingsavdeling, Fylkesfriluftsnemnda og representanter for 
naturvern- og friluftsinteresser. 
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TEKNISK UTNY'ITEISE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget tilføres begrensede kloakkvassmengder. 

b. Vassforsyning 

Vassforsyningsinteressene i vassdraget er ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Vassdraget er sterkt berørt av Røldal-Suldal-utbyggingen, som omfatter 
5 større kraftverk: 

Røldal (650 GWh) nytter fallet mellom Valldalsmagasinet og RØldalsvatn. 
Valldalsmagasinet reguleres 80 m og er etablert ved en 90 m høy stein- 
fyllingsdam over Hyttejuvet, ca. 6 km nedenfor Valldalsvatn. 

Novle (86 GWh) nytter fallet mellom Votnavatn og driftstunnelen for 
Røldal kraftverk. Votnavatn er regulert 45 m. 

I Røldalsvatn er reguleringen 17 m, og fallet videre ned til Suldalsvatn 
er utbygd i Suldal I (765 GWh). I samme stasjon ligger kraftverket 
Suldal II (422 GWh), som nytter fallene i nedre del av Roalkvamvassdraget. 
Inntaket er lagt til urrlervatnet i Kvandal kraftverk (134 GWh), som 
bruker fallet fra Sand.vatn. 

Sand.vatn er regulert 26 m, Holmevatn 10 m og Isvatn 10 m. Isvatn er 
overført til Kvandal kraftverks nedbørfelt. 

Dessuten er Vasstølvatn 20 m regulert, og Stølså.na er sarrmen med Øyna.- 
elv og Grytøyelv overført til Røldal kraftverks driftstunnel. Risbuelv 
er ført direkte inn på denne tunnelen, og alle disse elvene kan dermed 
reguleres i Valldalsmagasinet. Nedre del av StØlsåna. er ført inn på 
driftstunnelen til Suldal I. 

Samlet produksjon i vassdraget er 2057 GWh. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Hvis Ulla og Førre blir bygd ut til Suldalsvatn er det planer om et 
kraftverk ved Hylsfjorden. De store vassmengder som Suldalsvatn til- 
føres fra Ulla-Førre vil da kunne tas ut gjennom dette kraftverket. 
Ved dessuten å nytte RØldal-Suldalsreguleringen vil Hylsfjorden kraftverk 
kunne bidra til å bringe vassføringen i Suldalslågen tilbake mot den 
naturlige. Det er ikke meningen å regulere Suldalsvatn. 

Videre er det sØkt konsesjon for ytterligere utbygginger i Røldal-Suldal 
til 250-300 GWh. Bleskestadåno overført til Suldal II gir vel 100 GWh· 
i kostnadsklasse I. Svandalsflona kraftverk nytter fallet Middyrvotna- 
Votnavatn og gir ca. 150 GWh i klasse II A. Kvesso overføres fra Nups- 
tjønn til Middyrvotna. Nupstjønn reguleres 20 m ved senking, Middyrvotna 
27,5 og 4o,5 m, vesentlig senking. 30-4o GWh i klasse III fås ved utbyg- 
ging Holmevatn-Sandvatn med innføring av Tverråno. 

Staten eier ikke noe av Suldalslågen (Suldalsvatn-sjøen). 
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VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Det er en mektig og variert natur langs Suldalslågen med Sarxisfossen, 
Juvet og Suldalsporten. Ved det 2 mil lange Suldalsvatnet finner en wk- 
kert kulturlarxiskap med gamle naust og bygninger i særpreget suldalsk 
byggestil. Takket være god pleie er Suldalslågen blitt en utmerket lakse- 
elv. Suldalslågen og Suldalsvatnet er regnet for å være en turistmessig 
severdighet. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Hvis SUldalsvatnet i forbirxielse med Ulla-Førreprosjektet blir inntaks- 
magasin for eventuelt kraftverk ved Hylsfjorden, må en regne med mirxire 
variasjoner i vasstarxien. 

Utvalget mener at dersom Ulla-Førreprosjektet blir gjennomført slik som 
nevnt, må det stilles konkrete betingelser som bevarer Suldalsvatn og 
Suldalslågen på en tilfredsstillende måte for fiskeinteressene og for turist- 
trafikken. 

Objekt nr.74 

HA'ITEBERGVASSDRAGET - ÆNESVASSDRAGET - Vassdrag nr.198 og 199 

Fylke: 
Konrnune: 
Nedbørfelt: 

Hordalarxi 
Kvinnherad 
? 

De to vassdragene har sin begynnelse i sørvestre del av Folgefonna. Begge 
renner ut i Hardangerfjorden, Hattebergvassdraget ved Rosendal og Æneselva 
ved Ænes. 

Særlig Hattebergvassdraget renner 
gammelt kulturlandskap. Baroniet 
det særlig grunn til å fremheve. 
kirke.) 

GABRIEI.SEN-KOMITI:EN (G 41) 

gjennom frodige områder i et vakkert 
og middelalderkirken ved Rosendal er 
(Også ved Ænes finnes en middelalder- 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til utbygging av vassdragene, 
men forutsetter at utbyggingen blir foretatt på en slik måte 
at Baroniet og områdene rundt de middelalderske steinkirkene 
i Rosendal og på Ænes blir mest mulig uberørt." 

Det var Kvinnherad koDJDune som anmodet Gabrielsen-komiteen om at det mltte 
bli tatt hensyn til områdene i Rosendal ved Kvinnherad kirke og Baroniet 
samt Ænes kirke ved utbygging av de to vassdragene. 

Indusikomiteen i Stortinget har ført objektet opp i gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges". 
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TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vesentlige forurensinger er ikke kjent. 

b. Vass forsyning 

Vass forsyningsinteresser er ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Muradalen kraftverk i Hattebergelva produserer 8,5 GWh. Det er også et 
mindre kraftverk i Melselva. Reguleringene er beskjedne og neppe merkbare 
i Rosemal. 

I Ænesvassdraget er det ingen utbygd vasskraft. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er planlagt en større utbygging av fallet fra Myrdalsvatn til sjøen 
ved Lyngsneset. Bl.a. vil Hattebergelva og Æneselva bli overført til 
Myrdalsvatn, og det er planer om et par mimre kraftstasjoner i de øvre 
deler av Hattebergvassdraget. 

Utbyggingens omfang er ikke endelig klarlagt, men en må regne med at 
Hattebergelva, Melselva og Æneselva bare vil få beholde omtrent halve 
vassføringen ved utløpet. 

Det er ikke planer om stasjonsanlegg ved Rosendal eller Ænes. 

Det er også tale om overføring til Blå.dalsvassdraget, men da av mindre 
omfang. Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEIN'I'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Fjellområdene utgjør friluftsområder for lokalbefolkningen. Det er fore- 
tatt betydelige kulturarbeider for fremme av laksefisket i Hattebergvass- 
draget. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget mener i likhet med Gabrielsen-komiteen at en eventuell utbyggina 
av Hattebergvassdraget og Ænesvassdraget må utføres slik at Baroniet og Olt- 
rå.dene rundt middelalderkirkene i Rosendal og på Ænes blir mest mulig ube- 
rørte. 



120 

Objekt nr. 75 

OPOVASSDRAGET - LÅTEFOSS - Vassdrag nr.213 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Hordalarrl 
Odda 
476 km2 

Vassdraget har sin begynnelse nordvest for Røldalsvatnet nær grensen til 
Rogaland. Det renner øverst gjennom Seljestadjuvet og Seljestaddalen. 
Her møter det vassdraget fra LØyningsdalen og noe lenger nede vassdraget 
fra Jøsendalen og Reinsnosvassdraget. Reinsnosvassdraget danner Låtefoss 
der det møter Opo. Fra Låtefoss løper vassdraget gjennom Oddadalen og ut 
i Sandvinvatnet rett før det løper ut i sjøen innerst i Sørfjorden ved Odda. 
Riksveg 10/47 følger hovedvassdraget i hele dets lengde. Dessuten er det 
veg langs vassdraget i Jøsendalen. 

GABRIELSEN-KOMITEEN (G 40) 

Fra Komiteens innstilling siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til en utbygging urrler 
forutsetning av at en eventuell overføring fra LØynings- 
dalen skjer ovenfor Løyningsvatnet og at det slippes en 
rimelig vannmengde i Låtefoss i turisttiden." 

Forslaget fra Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane 
var grunnlaget for at Komiteen tok opp saken. 

På det tidspunktet innstillingen ble skrevet, var Komiteens syn også dek- 
kende for kommunens (distriktets) standpunkt. Senere har komnrunen endret 
syn. Nå går den inn for at vassdraget skal unntas fra all utbygging, og 
begrunner dette med at forutsetningene er endret. 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Låtefoss i gruppen "Fossefall som 
ansees som utpregede turistattraksjoner", og sier ellers om vassdraget: 

"Når det gjelder ,} 40 - Opovassdraget med Låtefossen, går 
det frem av meldingen at Odda kommune, Naturvernrådet, Statens 
Friluftsråd og Kommunaldepartementet har uttalt seg for at 
dette vassdrag bør fredes. Komiteen er enig i de synspunkter 
som er fremkommet i disse uttalelser og mener at frednings- 
forslag bør kunne fremmes for dette vassdrag." 

Vestlandskomiteen gir sin tilslutning til at Låtefoss fredes. 

TEKNISK UTNYrrELSE 

a. Resipientforhold 

Det er forurensing fra Seljestadområdet og i Odda tettsted. 
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b. Vassforsyning 

Vassforsyningsinteressene er ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen utbygd vasskraft av betydning. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

De utbyggingsplaner som i dag er aktuelle, omfatter praktisk talt hele 
Opos nedbørfelt over kote 550. Bare de to bielvene som munner ut i 
Sandvinvatn fra vestsiden er holdt utenfor. Dessuten overføres en del 
av Daleelvas felter fra Åkrafjordsiden. 

1. Det foreligger en hovedplan som nytter Reinsnosvatn som hoved- og 
inntaksmagasin for et kraftverk ved Sandvinvatn. På den omlag 48 km 
lange "takrenna" rundt dalen ovenfor San:ivinvatn blir- Reinsnosvatn 
eneste magasin med 54 m oppdemming og 25 m senking. I dalen ovenfor 
Nyastølvatn må det bygges en ca. 33 m høy dam for å få overført vatnet 
videre til Reinsnosvatn. 

Fallet mellom Sandvinvatn og sjøen er tenkt utnyttet i et kraftverk 
ved Odda. Sandvinvatn senkes 3 m. Kraftverket legges på fjord.ens 
østside helt inne ved Odda, og Freimselvi kan derved tas inn på 
tilløpstunnelen. 

Planen er lagt fram 1 3 alternativer, nemlig med full eller delvis 
utnyttelse av Låtefossens nedbørfelt. 

a. Uansett alternativ vil 15% av feltet ovenfor Låtefossen forbli 
uregulert. Det vil i turistsesongen bety en midlere vassføring 
på 3 m3/s. Ved vårflommens kulminasjon og ved høstflommer kan 
den komme opp 1 7 m3/s. Ved denne fulle utnyttelse av Låtefossen 
vil man få en produksjon i Sandvin kraftverk på ca. 800 GWh, 
klasse II A. 

b. Man kan la fossen beholde hele sin vassføring 
till.september (1 gjennomsnitt ca. 20 m3/s), 
året bare får tilløp fra det uregulerte felt. 
blir da redusert med ca. 70 GWh, og prosjektet 

i perioden 15.juni 
mens den resten av 
Årsproduksjonen 
kommer i klasse II B. 

c. Man har også beregnet et alternativ hvor man i tiden 15.juni til 
l.september lar Låtefossen gå for fullt 12 timer 1 døgnet. For- 
øvrig vil man fortsatt ha restvassføringen på ca. 1 5 -  For å mulig- 
gjøre dette alternativ, er det tilstrekkelig med vel en meters 
regulering i Låtevatnet som ligger rett ovenfor fossen. 

Produksjonen i Sandvin kraftverk vil nå ligge midt mellom tallene 
for full og ingen utnyttelse av Låtefossfeltet. Klasse II A/II B. 

En døgnregulering av Låtefossen lar seg m.a.o. lett gjennomføre. 
Produksjonstapet er utelukkende sommerkraft. 

d. For alle disse underalternativene blir produksjonen i Odda kraftverk 
den samne, vel 150 GWh 1 kostnadsklasse II A/II B. 
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2. Det foreligger også en utbyggingsplan hvor Opo overføres til 
Ringedalsvatn i Tysso. Ved Ringedalsvatn bygges Opo kraftverk 
som får sanrne nedbørfelt mellom Sandvin kraftverk, pluss ytter- 
ligere to hekkeinntak mellom Sarxivinvatn og Ringedalsvatn. 

Da Tysso II er godt regulert, kan en del av magasinet i Ringedals- 
vatn nyttes til å regulere vatnet fra Opo. Dermed kan reguleringen 
i Reinsnosvatn reduseres til 25 m senking. 

Fallet fra Ringedalsvatn til Sørfjorden utnyttes i et kraftverk 
ved fjorden. Det nåværerxie Tyssedal kraftverk er etter Tysso II- 
reguleringene blitt for lite, og det er her en mulighet til å kom- 
binere Opo-utbyggingen med en utvidelse av Tyssedal. 

Totalt vil vatnet fra Opo gi en produksjon på ca. 850 GWh i klasse 
II A. Det er regnet full utnyttelse av Låtefoss til kraftproduksjon. 

Også for utbyggingsplan 2 er det mulig å få til en redusert utnyt- 
telse av Låtefossen, eller eventuelt ikke utnytte fossens nedbørfelt 
i det hele tatt. Produksjonen vil da bli tilsvarerxie redusert som 
under pkt.lb og c. Prosjektet vil da så vidt holde seg innenfor 
klasse II A. 

Staten eier en liten del av fallene. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Odda- og Seljestaddalen med Opovassdraget hører til de mest kjente og 
mest besøkte naturområder på Vestlandet. Seljestaddalen bygges ut som 
turiststed og har gode muligheter for helårs-turisttrafikk. Traktene 
omkring Austdøla danner innfallsport til Hardangervidda ved merkede fot- 
turløyper. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser er ikke vurdert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget vil peke på at det i distriktet det her gjelder er foretatt mye 
kraftutbygging. Opo med Låtefoss som i seg selv er verneverdig, får derfor 
Øket verneverdi. 

Siden Gabrielsen-komiteen avga sin innstilling, har interessen for å verne 
vassdraget øket vesentlig. Særlig vil utvalget peke på at Odda kommune har 
erxiret syn. 

På bakgrunn av den omfattende interessen det nå er for å verne, vil utvalget 
foreslå at Opovassdraget med Låtefoss blir unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr.77 

FOSSEELV med STEINSDALSFOSS - Vassdrag nr.236 

Fylke: 
Kormnune: 
Nedbørfelt: 

Hordaland 
Kvam 
18 km2 

Fosseelva (4 km lang) kommer fra Myklavatn nordvest for Nordheimsund. 
Elva renner gjennom bratt terreng med frodig vegetasjon. Det ligger et 
par støler langs elva. Selve fossen ligger like ved riksveg 7 (E 18) i 
Steinsdalen ca. 2,5 km fra Nordheimsuro. 

GABRIELSEN-KOMIT!EN - (G 42) 

Fra innstillingen siteres: 

"I alle tilfelle mener komiteen at turisttrafikkmessige 
hensyn tilsier at fossen bevares uberørt." 

Irrlustrikomi teen 1 Stortinget har ført Steinsdalsfoss i gruppen "Fossefall 
som ansees som utpregede turistattraksjoner". Irrlustrikomiteen mener at 
fossen bør kurme bli gjenstand for fredning. 

Komiteen mottok verneforslaget fra Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland 
og Sogn og Fjordane. 

Vestlandskomiteen går inn for å frede fossen. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget tilføres mirrlre forurensinger fra bolig og industri fra Steine 
og Lidområdet. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Fallet mellom Myklavatn og Movatn kan bygges ut til en årsproduksjon på 
vel 90 :}Wh, kostnadsklasse II A/II B. Søre Svartevatn, Kvi tebekktjØrn og 
Øvre Fugladalsvatn regnes overført til Myklavatn. Myklavatn forutsettes 
dermnet opp 7,8 m og senket 13,2 m, i alt 21 m regulering. 

Avløpet fra Myklavatn utgjør ca. 70%, av vassføringen i Steinsdalsfossen, 
som dermed blir redusert til 1/3 dersom kraftverket får nytte alt vatnet 
uten restriksjoner. 

En alternativ plan går ut på å overføre Myklavatn, Søre Svartevatn og 
Kvitebekktjørn til Samnangervassdraget, der det overførte vatnet gir 
25-30 GWh økt kraftproduksjon i de utbygde kraftverk Grønsdal og Frølarrl. 
Ytterligere produksjonsøkning oppnås hvis fallet Svartevatn-Kvitingen 
bygges ut. 
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I tillegg kan en større del av Fugladalsfeltet tas over til Bergsdals- 
vassdraget, der det blir regulert i Hamlagrøvatn og gir ca. 25 GWh i 
Kaldestad, Fosse og Dale kraftverker. 

Alternativet med overføringer til Samnanger og Bergsdalen gir altså 
50-55 GWh. Denne kraftøkning kommer antakelig i kostnadsklasse I. 

Virkningene på Steinsdalsfossen blir de sarmne som ved utbygging til 
Movatn. 

Staten eier ikke noe av vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Det som gjør vassdraget særlig verneverdig er fossen som må kunne karak- 
teriseres som en attraksjon i norsk natur. Den ligger like ved en riksveg 
med stor ferdsel. Noe av attraksjonen ved fossen er at en kan gå bak 
fosse fallet. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Med den store betydningen fossen har for landskapsbildet, foreslår utvalget 
at Fosseelv med Steinsdalsfoss blir tatt med i verneplanen. 

Objekt nr.78 

EIK,:EDALSELV m/r-'OSSE:J BRA'ITE - Vassdrag nr.247 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Hordaland 
Samnanger 
238 km2 (hele Samnangervassdraget) 

Eikjedalselv har sin begynnelse i traktene ved Kvamskogen mellom Nordheim- 
sund og Tysse. Vassdraget følger E EB gjennom Eikjedalen til det renner ut 
i sjøen ved Tysse. Fossen Bratte ligger noen få kilometer øst for Tysse, 
ikke langt unna der vegen tar av til Høyseter. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( J 43) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen mener at Eikesdalsvassdraget med fossen Bratte 
bør bevares uberørt og viser til formannskapets begrunnelse." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Bratte i gruppen "Fossefall som ansees 
som utpregede turistattraksjoner". Industrikomiteen mener at fossen bør kurme 
bli gjenstand for fredning. 

Vestlandskomiteen har foreslått fossen fredet. 

Gabrielsen-komiteen mottok verneforslaget fra Samnanger formannskap. 
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TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Vesentlige forurensinger er ikke kjent. 

b. Vassforsyning 

Bygdesenteret Tysse får sitt vatn fra vassdraget. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen (i Eikjedalselv). 

Uyttbar, ikke utbygd vasskraft 

En utbygging av Eikjedalselv mellom Eikjedalsvatn og Frølarrlsvatn kan 
gi vel 100 GWh i kostnadsklasse II Beller III. 

Magasinmulighetene i vassdraget er dårlige, og for at en utbygging i det 
hele tatt skal la seg gjennomføre, må det foretas en større oppdemming av 
Eikjedalsvatn. 

Alternativt har en overveid å overføre Eikjedalsvatn til Kvitingen i 
Samnangervassdraget, der vatnet kunne vært nyttet i de utbygde kraftverk 
Frøland og Grønsdal, men planen måtte forkastes som ulønnsom. 

Staten eier ikke noe av vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vassdragets beliggenhet gjør at det i første rekke har turistmessig 
interesse. 

Ved Eikjedalsvatn ligger en del hytter. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGE'TS VURDERING 

Utvalget foreslår at Eikjedalselv med fossen Bratte, av hensyn til de alminne- 
lige frilufts- og naturverninteresser blir tatt med i verneplanen. 
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Objekt nr.So 

VOSSOVASSDRAGET - Vassdrag nr,254 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Hordaland 
Voss, Ulvik, Kvam og Vaksdal 
1450 km2 

Vossovassdraget består av tre markerte forgreninger ovenfor Vangsvatnet, 
Strandaelva som har sitt utspring øverst i Myrkedalen på grensen mellom 
Hordaland. og Sogn og Fjordane, Raund.alselva som kommer fra traktene der 
Flåmsbanen og Bergensbanen deler seg og Bordalselv som har sine kilder i 
fjellområdet mellom Voss og Indre Samlafjorden. Nedenfor Vangsvatnet tar 
vassdraget opp en del mind.re sideelver før det renner ut i Veafjorden. 

GABRIELSEN-KOMI'FtEN - ( G 44) 

Komiteen behandlet bare Langavatn. Verneforslaget kom fra Fylkesfrilufts- 
nemnda. Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen finner ikke å kunne anbefale Langa vatn bevart 
uberørt av regulering." 

Industrikomiteen i Stortinget førte vatnet i gruppen: "Er tidligere avgjort 
eller bør kunne utbygges". 

Vestlandskomiteen refererer en uttalelse fra Voss elektrisitetsverk, men 
tar ikke spesielt stilling til Vossovassdragets videre skjebne. 

TEKNISK UTNYTI'ELSE 

a. Resipientforhold 

De forurensede utslipp en har kjennskap til er stort sett begrenset til 
Voss kommune. Til Raund.alselva tilføres kloakkvatn og avløpsvatn fra 
slakteri. Til de nederste innsjøene i Strodaelvvassdraget tilføres 
.kloakkvatn fra relativt begrenset bebyggelse, men likevel tilstrekkelig 
til at en kan være engstelig for utvikling i eutrof retning. Avløpet fra 
Voss sentrum går delvis til Vasso og delvis direkte i 'ift:l.ngatnet. I 
Vosso har det oppstått visse ulemper av estetisk karakter. 

Avløpsforholdene i kommunen er forlengst tatt opp til revisjon uten at 
en foreløpig har sett noen resultater. 

b. Vassforsyning 

Vassforsyningen har vært basert på inntak fra Strond.aelva, men det drives 
nå prøvepumping med henblikk på grunnvassforsyning fra området mellom 
Vosso og Vangsvatnet. 

c. Vasskraft 

Her omtales bare vasskraften i den del av vassdraget som ligger ovenfor 
Voss. 

Utbygd vasskraft 

Det er en del mind.re kraftverk, med Rognsfossen som det største. Vass- 
draget er ubetydelig regulert. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Stroooaelv 

Det er søkt konsesjon på reguleringer for Myrkdal kraftverk, som skal 
nytte fallet mellom Kringlevatn og Myrkdalsvatn. Årsproduksjonen blir 
150-160 GWh i kostnadsklasse III. 

Store Grungavatn er forutsatt regulert ved 12,5 m oppdemming og deretter 
overført til Sendo (Lars-Olavatn). 5 bekker tas inn på overføringstun- 
nelen. Lars-Olavatn demnes opp 40,5 m og vil sammen med Kringlevatn 
og Holmavatn danne en sammenhengende sjø som blir inntaksmagasin for 
Myrkdal. Effektiv reguleringshøyde ved inntaket blir 21,5 m. 

Planene for den videre utbygging av Strorrlaelv går ut på at fallet 
Myrkdalsvatn-Lønavatn nyttes i Reppen kraftverk. Uppheimsvatn senkes 
3 m og overføres til Myrkdalsvatn. Hit føres også Braoosetelv og 
Hornarelv. Myrkdalsvatn forutsettes regulert ved 20 m oppdemming og 
10 m senking. En del sideelver til Strorrlaelv fra vest tas inn på drifts- 
tunnelen. 

Produksjonen i Reppen blir ca. 150 '.!Wh, også i kostnadsklasse III. 

Raundalselv 

Raundalselv kan bygges ut i to kraftstasjoner. Raundal I skal nytte 
fallet mellom Slondalsvatn og Reimegrend, og Raundal II nytter fallet 
videre ned til Lønava tri, 

Det blir betydelige reguleringer i Kvannjolvatn, Fagerdalsvatn, Kaldevatn 
Langavatn (23,2 m), Slondalsvatn og Vasetvatn. 

Samlet årsproduksjon i Raundalselv blir 650-700 8Wh i kostnadsklasse 
II B / I I I .  

Etter utbygging av Strondaelv og Raundalselv er det planer om et ytt 
Rognfossen kraftverk som vil kunne produsere 50-60 r;Wh, antakelig i 
kostnadsklasse II B. 

Vassdragene kan e t t e r  d e t t e  gi i a l t  ve l  1000 Gl-lh i et bestemmende å r .  
!'<!idlere årsproduksjon er imidlertid 300-400 G'.-lh høyere. Den store for- 
skjellen skyldes at vassdragene blir svakt reGU,lert . 

.Alternativt kan Sendo-Crungenfel tene nyttes ved overføring til Evange r , 
Det er søkt konsesjon også på dette. Slik nyttet gir feltene omkring 
200 }Hh billig kraft, men umul.Lgg jør en utbygging av Strondael ·,. 

Andre alternativer til full utbygging av vassdragene er et mindre kraft- 
verk nedenfor Myrkdalsvatn og overføring av de øvre deler av Raundals- 
vassdraget til Flåm ved en eventuell utbygging der. Det foreligger også 
planer om fellesutbygging av Flåms- og Raundalsvassdraget med kraftstasjon 
ved Osa (se under Flåmsvassdraget). 

Staten eier en ubetydelig del av fallene i Vossovassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern og friluftsinteresser 

Det er særlig de tre øverste forgreningene til vassdraget med tilhørerne 
nedbørfelt som synes å være spesielt verneverdige. 
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Innenfor evnte nedbørfelt er det særlig tre områder som bør nevnes. 

Oppheimsvatnet (4 krn2) som hører til en sideelv til Strondaelvi har et 
omliggende landskap som er sterkt kulturpreget, med godt beite i fjellet 
og mange setrer. Turistbedrifter og hytter er konsentrert ved den vestre 
ende av vatnet. 

I Myrkedalen er det bygget mange hytter mellom gårder og setrer. Riks- 
veg 13 mellom 'loss og Vik går gjennom M:,rrkedalen. Det er derfor betyde- 
lig turisttrafikk i området. Den øverste delen av dalen er dypt ned- 
skåret og har ikke andre tekniske inngrer enn vegen. 

Ved Mjølfjell i Raundalen har en en av Vestlarrlets to store hyttekonsentra- 
sjoner. Raundalen er kjent for sin ville natur nederst, med elven fos- 
sende i gjel, en midtre del med gårder i furu og bjørkeskog og en høyt- 
liggende skogbar seterdal. Bergensbanen går gjennom Raundalen som derfor 
har en spesiell turistmessig betydning for de mange trafikkantene (i 19t8 
passerte 423 000 passasjerer Finse stasjon, --:f3% i månedene juni, juli og 
august). 

Fra Raundalen, Myrkedalen, området rurrlt Oppheimsvatn og Bordalen er det 
adkomst til store fjellomrder. Det er bilveg til gamle setergrender og 
nye fellesstøler. Det er godt fiske i områdene og etter forholdene et 
rikt dyreliv med småvilt, rein og hjort. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Vossovassdraget er det eneste større, tilnærmet uregulerte vestlarrlsvass- 
drag med et nedbørfelt som i stor grad domineres av den omdannede kambro- 
silurske bergart fylitt. - Fra Myrkdalsvatn og Uppheimsvatn løper mindre 
elver sammen ved Vinje og danner Strorrlaelvi. Denne strømmer gjennom 
Lønavatn, Melsvatn og Lundarvatn, før den forener seg med den kaldere og 
mer uproduktive Raundalselvi og danner selve Vasso. Vasso renner gjennom 
Vangsvatn og Evangervatn før den løper ut i Bolstadfjorden. 

Vassdraget gir godt grunnlag for sarrnnenlignende undersøkelser såvel 
fysisk/kjemisk som biologisk. Selv om sjøene i vassdraget :ia.r en lav 
produksjon, som forresten Øker nedover i Vasso med Økende sivilisatorisk 
innflytelse, er artssarrnnensetningen i sjøene høyst interessant. En rekke 
planktonarter i Vossovassdraget er ukjente arrlre steder i Norge, og dels 
i Norden forøvrig. Sett på grunnlag av de spesielle fysisk-kjemiske og 
biologiske forhold i Vossovassdraget, og tatt i betraktning at det her er 
gjort undersØkelser fra hele 75 år tilbake i tiden, må bemerkes at vass- 
draget har stor verdi forskningsmessig. Et poeng er den mulig.et til å 
følge virkningene av stadig økerrle sivilisatorisk påvirkning i form av 
forurensing, som man her har. 

Vossovassdraget må betegnes som klassisk i limnologisk henseerrle. Voss 
kormlune har planer om å stille dette vassdraget til disposisjon i forsk- 
ningsøyemed for universitetene i Bergen og Oslo. Det vil her være gode 
urrlervisnings- og kursmuligheter for de nevnte universiteter, spesielt 
innen fagene limnologi, zoologi og botanikk. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget har merket seg at separat utbygging av Strorxiaelv og Raunialselv 
gir forholdsvis dyr kraft, og foreslår Vossovassdraget unntatt fra ytter- 
ligere kraftutbygging i eget lØp av hensyn til de uvanlige frilufts- og 
naturverninteresser. Når det gjelder overføringer av 1) Serxio og Grungen 
til Evanger, og 2) de øvre deler av Raunialsvassdraget til Flåm eller Osa, 
mener utvalget at mulige skadevirkninger er så lite avklaret at det først 
kan tas stilling når videre uniersØkelser er foretatt. 
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Objekt nr.84 

ST,ØLSHEIMEN - Vassdrag nr.257: Eksingedalselvi ovenfor 
Vetle Askjelldalsvatn ca. 24 km2 nedbørfelt 

" II 258:  Steinslandselv (Modalselv) '-52 II 

II II 283: Sleipa 24 " 
II II 284: Dalselv-Rivedalselv- 

Arnafjordvassdr., Vaks- 
vikelv 110 II 

II 

II 

II 

Fylker: 
Kommuner: 

Hordaland og Sogn og Fjordane 
Voss, Vaksdal, Modalen og Vik 

Grensene for Stølsheimen er oppgitt slik: 

Fra Sendedalen (ovenfor Hola) på riksvegen Voss-Vik langs vegen til Målsetvatn 

Fra Målsetvatn til fjellkanten mot Instefjord-Finnabotn til Norddalsvatnet. 

Fra Norddalsvatnet-Stølsvatnet-Kvanngrøvatn-Skjevjevatn til Norddalen (i 
Eksingedalen). 

Fra Norddalen-GrØrrlalsvatnet og tilbake til Sendedalen. 

Øvre deler av Steinslandsvassdraget ligger i Stølsheimen. Det har sin be- 
gynnelse i fjelltraktene sørvest for Vik i Sogn på grensen mellom Hordaland 
og Sogn og Fjordane. Vassdraget renner gjennom Modalen og løper ut i Mo- 
fjorden ved Otterstad. 

Det er veg langs den nederste del av vassdraget. Nærmeste større tettsteder 
er Bergen, Dale og Voss. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 45) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen mener at det område av Stølsheimen som Bergen turlag 
peker på, vil være et betydningsfullt friluftsområde for be- 
folkningen i Bergensdistriktet og bygdebefolkningen i de nær- 
liggende distrikter på Vestlandet, og at området i størst mu- 
lig utstrekning bør bevares uberørt av kraftutbygging. På 
grunn av den betydning området har for kraftutbyggingen mener 
komiteen imidlertid at visse inngrep bør tillates. I samsvar 
hermed foreslår man det område turlaget har foreslått fredet, 
delt i en større, nordlig del, hvor det ikke bØr tillates noe 
inngrep som har sammenheng med kraftutbygging, og en mindre, 
sørlig del, hvor enkelte inngrep kan tåles. 

Den nordlige del begrenses i sør av en rett linje fra Hytte- 
berget i vest over høyde 1030 sør for Halsettvatn og over sør- 
errlen av La.ngalivatn til elva Gravseta og derfra nordøstover 
av vestbredden av denne elv. I den resterende, sørlige del 
av området tillates en skånsom regulering av Kvilesteinsvatn 
og ellers de reguleringer og overføringer som er omhandlet i 
sØknaden av 7.juli 1962 fra Bergenshalvøens Komnunale Kraft- 
selskap om tillatelse til å regulere Teigdals- og Eksingedals- 
vassdragene m.v. Komiteen har ikke tatt standpunkt til hvilken 
vei Kvilesteinsvatn bør utnyttes. 

Under henvisning til den betydning reguleringer innen området 
har for utbygging av Steinslarrlsvassdraget, anbefaler forman- 
nen, Eriksen og Mengshoel at fredningen begrenses i 10 år og 
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at spørsmålet om fortsatt fredning blir tatt opp til vurdering 
innen 10-årsperiodens utløp. 

KJelsrud, Krogh og Lyng viser til at Hordaland og Sogn og 
Fjordane ligger på 1. og 3. plass når det gjelder kraftressur- 
ser i larxiet, og mener at det ikke kan være noen skade skjedd 
om vatna i Stølselva i Steinslarxisvassdraget unntas fra regu- 
lering. Fraksjonen peker også på at Stølsheimen er det eneste 
område av noen størrelse som er foreslAtt bevart uberørt på 
Vestlandet. Modalen kommune bør eventuelt ytes kompensasjon 
i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i innstil- 
lingens alminnelige del." 

Industrikomiteen i Stortinget førte området i gruppen "Øremerkes/særskilt 
behandling". 

Vestlandskomiteen hevder at en generalplan for den resterende kraftutbygging 
i området vil gjøre det mulig å bevare mye som naturområde. Komiteen under- 
streker ellers at Solrenningsvatn og Halsetvatn ikke bør reguleres. 

TEKNISK UTNYCTELSE 

a. Resipientforhold 

En er ikke kjent med vesentlig forurensing av disse vassdrag. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Bare Dalselvi er berørt av kraftutbygging. I forbindelse med utbyggingen 
av Vikfalli er det overført knapt 40 km2 av de feltene som ligger innen 
StØlsheimens grenser. Dette representerer ca. 1/5 av det foreslåtte 
fredede område i Stølsheimen, Jfr. Gabrielsen-komiteen. 

Reguleringer innen Stølsheimen: 

Kvilesteinsva tn 25 m 

Reguleringer i Dalselvis felt for øvrig: 

Skjelirgavatn 
Målsetvatn 
Åre botnvatn 

22 m 
33 II 
11 II 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det kan bli aktuelt å utnytte Eksingedalselvis, Moelvis og Sleipos felter 
i tre adskilte utbygginger. Nedenfor vil bare de deler av feltene bli 
spesielt omtalt som ligger innenfor grensene til Gabrielsen-komiteens de- 
finisjon av Stølsheimen. 

a. Eksingedalselvis felter er tenkt innført på en overføringstunnel fra 
Holskardvatnet til Evanger kraftverks nedbørfelt. Det blir sannsynlig- 
vis ingen reguleringer i Stølsheimen. ProduksJonsØkning i Evanger 



131 

for det nedbørfelt som ligger innen Stølsheimen vil bli ca. 100 GWh 
i klasse I. 

b. Moelvis øvre felter vil etter foreliggen:ie plan bli samlet opp i 
"takrenner" og overført til Stølsvatni som samtidig blir inntaksmagasin. 
Herfra utnyttes fallet til Steinslan:isvatn. Planen er ikke tilstrekke- 
lig bearbeidet ennå, men det er foreslått reguleringer i fØlgen:ie vatn: 

Solrenningsvatn 
Hallsetvatn 
Nedre SØdalsvatn 
Stølsvatni 
Store Norddalsvatn (ligger utenfor Stølsheimen) 

Produksjonen her vil bli 400-450 GWh, trolig i klasse II A. 

Videre utnyttes fallet fra Steinslandsvatn til foten av Hellandsfossen 
i Moelvi. Produksjonen vil bli vel 130 GWh i midlere kostnadsklasse. 

c, Det nordligste prosjekt er utredet i mange alternativer. Samtlige 
berører Stølsheimens nordlige og nordøstlige deler, dvs. Sleipos felter 
og feltene med avløp til Finnabotn. Ut over disse feltene som har na- 
turlig avløp nordover, kan det bli aktuelt å overføre noen mimre felter 
fra Stølsheimen (i alt 16 km2), dersom prosjektet i Moelvi ikke blir 
realisert. 

Utbyggingen kan utføres som: 

. overføring til Vikfallis eksisterende anlegg, 

. separatutbygging til Instefjorden, 
II " Finnabotn, 

fellesutbygging med Ortnevik- og Sørbøvassdragene. 

Kraftverket blir liggende ved Østerbøvatnet. 

Fra prosjektene nevnes fØlgen:ie vatn i nær tilknytning til Stølsheimen 
hvor regulering trolig vil bli foretatt: 

I Sleipo: 

Svarta vatn 
Dagvatn 
Vatnavatni (ligger utenfor Stølsheimen) 

I Finnabotnvassdragene: 

Fagerdalsvatni (ligger stort sett utenfor Stølsheimen). 

I Moelvi: 

BjØrnevatna. 

Avhengig av utbyggingsmåten vil produksjonen kunne bli opptil 140 GWh 
for den gjenværerrle del av Stølsheimen som har avløp mot nord. Kost- 
nadsklasse II B/III. Ved overføring til Vikfalli vil vi få en betydelig 
gunstigere utbygging. 

Feltene som kan overføres fra Moelvi, vil gi omlag 70 GWh. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 
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VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Stølsheimen er et av de fineste frilufts- og turområder på Vestlandet. 

Med unntakelse av de høyeste fjellovergangene er området etter forholdene 
vegetasjonsrikt. Fisket er godt, og det skal være gode forekomster av 
småvilt. I området finnes dessuten en mindre reinsdyrstamme. Det er 
fortsatt et par støler i drift, og beitene er gode. 

Bergen Turlag har fire hytter i Steinslandsvassdragets nedbørfelt. Det 
er planer om å knytte disse hyttene til det øvrige hyttenett. 

Fylkene er igang med planlegging i Stølsheimen. Arbeidet tar sikte på 
en total vurdering av området. 

UTVALGETS VURDERING 

I dette distriktet er det foretatt mye kraftutbygging. Stølsheimen er det 
eneste området av noen størrelse som i det vesentlige ennå ikke er utbygd. 
Av hensyn til alminnelige frilufts- og naturverninteresser, foreslår utvalget 
at Steinslandsvassdraget blir varig vernet. Området ellers finner 
en derimot ikke tilstrekkelig grunn til åta med i verneplanen. 

Objekt nr.86 

LÆRDALSVASSDRAGE'T' - Vassdrag nr.298 

Fylker: 
Kommuner: 
Nedbør-f'e l t.: 

Sogn og Fjordane, Oppland og Buskerud 
Lærdal, Vang og Hemsedal 
1156 km2 

Lærdalsvassdraget strekker seg fra Lærdalsfjorden innerst i Sognefjorden 
østover mot Filefjell og Hemsedalsfjellet med flere sideelver fra fjellet 
på nordsiden og sørsiden av dalen. Dalen er i de nederste deler flat og 
forholdsvis br-ed , men med høye og bratte fjell på begge sider. Ved Bjørkurn 
begynner daler, å stige og bli brattere fram til Borgund. Herfra er dalen mer 
flat og vid, men med høye fjell på sidene. Ved Borlaug deler dalen og vass- 
draget seg i to, henholdsvis mot Filefjellet og Hemsedalsfjellet. De to 
dalene er bratte. Det bor folk langs vassdraget opp til Borlaug. Nærmeste 
større tettsted er Lærdalsøyri. E 68 over Filefjellet følger vassdraget og 
dalen, mens riksveg 52 over !iemsedalsfjellet møter E 68 ved Borlaug. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( r: 47) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen vil uttrykke tilfredshet over at planene om en 
kraftstasjon ved Stuvane er oppgitt, og har ikke noe å bemerke 
til den aktuelle plan for utbygging av Lærdalsvassdraget. • 
Såfremt utbyggingen gjør oppgangen for laksen vanskeligere, 
medfører dårligere utklekkingsmuligheter eller på annen måte 
har skadevirkninger for fisket, bør imidlertid utbyggeren på- 
legges å bære utgiftene til nødvendige tiltak for å råde bot 
på skadene og ulempene. Komiteen mener således at det bør 
komme på tale med bidrag til bygging av laksetrapper også oven- 
for de strekninger hvor laksen nå gir, og at urrlersøkelsene av 
temperatur- og vassføringsforholdene i vassdraget bør fort- 
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sette og utgiftene betales av utbyggeren. Hvor avløpsvannet 
fra Borgund kraftverk ledes tilbake til elva (ved Sjurhaug- 
fossen), bør det, for å redusere faren for isvanskeligheter, 
komme på tale å bygge en omløpstunnel,som en del av vannet kan 
ledes gjennom et stykke nedover. 

Borgund-Lærdalsvassdragets nordligste del, Smedalsvassdraget 
på Filefjell, anbefaler komiteen bevart uberørt. Likeledes 
mener komiteen at dalfeltet ovenfor Borgurrlfjorden ikke bør 
utsettes for ytterligere inngrep utover de som henger sammen 
med den nå aktuelle utbyggingsplan. Komiteen har ved vurde- 
ringen ved siden av hensynet til fisket lagt vesentlig vekt på 
den turisttrafikkmessige betydning dalen og Filefjellområdet 
har." 

Industrikomiteen i Stortinget førte Lærdalsvassdraget i gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges". 

Vestlandskomiteen nevner ikke vassdraget. 

Fylkesmannen uttalte i et brev datert 19.september 1970 at den delen av 
Lærdalsvassdraget (mot Filefjell) som ikke er planlagt utbygget nå, av hensyn 
til naturvern og friluftsliv heller ikke bør utbygges. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget mottar noe tilførsel av forurensinger fra spredt jordbruks- 
bebyggelse. På LærdalsØyri har den vesentlige del av bebyggelsen infilt- 
rasjon av kloakkavløpet i grunnen. Vassdraget er relativt upåvirket av 
forurensinger. 

b. Vassforsyning 

Det er lite trolig at det kan bli aktuelt med vassforsyning fra elven. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Bortsett fra et mindre kraftverk i Oddedøla ved Maristua og et i Husumfoss 
er det ingen utbygd vasskraft. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Totalt vasskraftpotensial kan anslås til 1000 GWh. 

Det er gitt konsesjon på full utbygging av Lærdalsvassdraget med unntak av 
grenen opp mot Filefjell. Denne delen (ovenfor utløpet av Mørkedøla) blir 
bare berørt ved at de øverste 34 km2 av OddedØlas felt overføres til Mørke- 
døla. 

Den konsederte utbygging vil gi vel 800 GWh. 

På Filefjellsiden er det muligheter for ytterligere ca. 175 GWh ved ut- 
bygging av fallet fra Nedre Smedalsvatn til Solum. Planen omfatter regu- 
lering av Øvre og Nedre Smedalsvatn, begge med 16 m oppdenrning. Det blir 
også en mimre regulering i Slettningen. 
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Kostnadsklasse kan ikke angis. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Lærdal har stor turisttrafikk om sommeren. 

Lærdalselva er kjent for sitt gode laks- og sjøørretfiske. I 1968 ble det 
eksempelvis fisket ca. 9300 kg laks og sjøørret. I.aksen kommer ikke opp 
til Borgund, men det er brukbart fiske etter fjellørret helt opp i fjellet. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Filefjell er valgt som representativt område for norsk høyfjell av den 
norske komite for Den internasjonale hydrologiske dekade. Dette området 
omfatter øvre del av Lærdalsvassdraget fra og med nedre Smedalsvatn og 
opp til vasskillet, et areal på ca. 155 km2. Feltet ligger i overgangen 
mellom Jotunheimens steile formasjoner og de slakere fjellstrøk mot sør. 
Geologisk kan feltet deles i to; en nordlig del preget av Jotunheimens 
motstandsdyktige bergarter, og en sørlig del med bløtere bergarter. 
Forskjellen i bergartssammensetning gir klare saneringer også hva andre 
faktorer angår, for eksempel vegetasjon og hydrokjemi. Feltet er under- 
søkt kontinuerlig siden 1967, spesielt med henblikk på studiet av vatnets 
kretsløp kvantitativt samt detaljstudier av de forskjellige enkeltproses- 
ser som styrer kretsløpet. 

UTVALGETS VURDERING 

Av hensyn til de store verneinteressene i vassdraget, foreslår utvalget at 
grenen av Lærdalsvassdraget mot Filefjell vernes mot ytterligere utbygging. 

Objekt nr,91 

FLÅMSVASSDRAGET - Vassdrag nr.292 

Fylker: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Sogn og Fjordane og Hordaland 
Aurland og Ulvik 
282 krn2 

Flåmsvassdraget har sin begynnelse ved Omnsbreen vest for Hallingskarvet. 
På den ca. 44 km lange strekningen fram til Aurlandsfjorden hvor vassdraget 
løper ut i sjøen, mottar det en del mindre sideelver. Med sitt 13()() m fall 
er vassdraget karakterisert av stryk og fosser (Kjosfossen, Kårdalsfossen, 
Svartholfossen, Berekvamfossen, Urafossen og Rjoandefossen). Kjosfossen 
med 239 m fall og Rjoandefossen med 140 m fall er av de største severdig- 
hetene. 

Veg og jernbane fØlger Flåmsvassdraget fra Flåm til henholdsvis ca. Myrdal 
og Låghellervatn. Det er vegforbindelse mellom Flåm og Lærdal i sommer- 
månedene. 
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GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. Derimot uttalte Irxiustrikomiteen i 
forbirxl.else med behandlingen av Aurlarxl.svassdraget (G 46): 

" ... at de deler av Flåmsvassdraget som er en stor turist- 
attraksjon i forbirxl.else med Flåmsbanen ikke er beharxl.let av 
Gabrielsen-komiteen eller i meldingen og at denne del av 
Flåmsvassdraget neppe bør bygges videre ut." 

TEKNISK UTNYTTELSE 

Utbygd vasskraft 

Leinafoss 
Kjos foss 

3 GWh 
5 ti 

Klevevatn er regulert 9,0 m, Seltuftvatn 3,5 m og Reinungavatn 1,5 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Ved separat utbygging forutsettes utnyttet et fall på 190 m mellom Klevevatn 
og Reinungavatn. Utbyggingen er beregnet å gi 80 GWh i kostnadsklasse II B. 
Det 728 m høye fall videre ned til Flåmselva på kote 36 nyttes i et kraftverk 
som blir liggende på østsiden av elva. Produksjonen er beregnet til 520 GWh 
på overgangen mellom kostnadsklasse I og II A. 

Det forutsettes følgende reguleringer: 

Reinungavatn 
Se 1 tuft vatn 
Klevevatn 
Grøndalsvatn 

46 
24 

m 
" 

10,5" 
39,5 " 

Et alternativ går ut på å nytte fallet ned til sjøen med en utbygging på 
vestsiden av Flåmselva. Sammen med Undredalselva og andre bekkeinntak ville 
det gi en produksjonsØkning på nl 100 GWh. 

Flåmsvassdraget kan også utnyttes sammen med de øvre deler av Raurxialsvass- 
draget i en felles utbygging enten til Flåm eller til Osa i Ulvik. En vil her 
få innpå 1500 GWh, antakelig i kostnadsklasse I. 

VERNEINTERESSER 

a. Frilufts- og naturverninteresser 

Flåmsvassdraget er kanskje i første rekke en attraksjon for alle turistene 
med Flåmsbanen og for dem som reiser strekningen Myrdal-Taugevatn på 
Bergensbanen. I 19t8 reiste det ca. 84 000 turister med Flåmsbanen. i de 
5 sommermånedene. 

Stadig flere fotturister nytter de gamle anleggsvegene i området. Fjell- 
vegene langs vassdragene lenger vest i fjellet blir etter hvert bedre 
kjent og benyttet. Den Norske Turistforening ha planer om å bygge en 
selvbetjeningshytte ved Grindafletene der Undredalsvassdraget begynner. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Disse interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGEI'S VURDERING 

I Flåmsvassdraget er det verneinteresser, men det er også betydelige og 
billige utbyggingsmuligheter. Begge deler er imidlertid så lite utredet 
at utvalget finner det riktig å vente med åta stilling til utrednings- 
arbeidet er kommet lenger. 

Objekt nr.92 

UTIAVASSDRAGET ovenfor sarranenlØpet med TYA - Vassdrag nr.)02 

Fylke: 
Korranuner: 
Nedbørfelt: 

Sogn og Fjordane 
Luster og ft.rel.al 
466 lan2 

Utlavassdraget er et vidt forgrenet vassdrag som renner gjennom Vest- 
.Jotunheimen i syd-sydvestlig retning fra bre- og høyfjellspartiene omkring 
Fanaråken, Smørstabben og Raudalen (1)00-1400 m.o.h.) og fram til Årdals- 
vatn ved havets overflate. Vassdraget som har en lengde på ca. 4D km fram 
til Årdalsvatnet, danner øverst to sideelver Storutla (i Gravdalen) og 
Vetlutla. Etter sammenløpet tar elva opp Skogadøla, Fleskedøla, Morka- 
KoldedØla og Hjelledøla fra øst og Gjertevasselva, Maradøla, Midtmaradøla, 
StølsmaradØla og •'}ravdØla fra vest. 

Det er bare veg fram til Hjelle i den nederste del av vassdraget. I }5vre 
Årdal bor det ca. 5000 mennesker. 

Morka-Koldedøla danner ovenfor Vet ti den kjente Vet tis fossen med fritt fall 
på 275m, fredet ved kongelig resolusjon 8.februar 1924. Gravdøla danner den 
kjente A·:dalsfossen der hvor den faller ut i hoveddalføret ovenfor Hjelle. 

GABRIELSEN-KOJ\IITI:EN - ( G 48) 

Komiteen behandlet den fredede Vettisfossen i Morka-Koldedølavassdraget 
og konkluderte med: 

"Komiteen finner det ikke sannsynlig at det vil kunne bli 
spørsmål om utbygging, og i alle tilfelle mener komiteen at 
Vettisfoss bør bevares uberørt." 

Industrikomiteen i Stortinget er enig i fredningen av Vettisfossen. 

Irrlustrikomi teen har ført Vettisfossen i gruppen "Fossefall som ansees som 
utpregede turistattraksjoner". Irrlustrikomi teen mener at fossen bør kunne 
bli gjenstand for fredning. 

TEKNISK UI'NYITEI.SE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Fem av Utlas tilløp fra øst med tilsamnen 102 lan2 nedbørfelt, er ført over 
til Tyin. Det er ingen utbygginger i vassdraget. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen ytterligere utbyggingsinteresser i vassdraget. 
De øverste deler av vassdraget ligger i Statsalmenning. 
VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Området er et klassisk fotturisttrØk, og Utladalen med omgivelser hØrer 
til de mest storslåtte og attraktive fjellstrøk i landet, med typisk vest- 
landsnatur. De to turiststasjoner Skogadalsbøen (DNI''s hytte, 830 m.o.h.) 
og gården Vetti (317 m.o.h.) hører til DNT's rutenett i Jotun- 
heimen. En meget beferdet fotturistrute går fra Skogadalsbøen over Friken 
og Vettismorki til Vetti og derfra langs elven (Vettisgjelet) til Hjelle. 
På vestsiden ligger det kjente tindeparti Hurrungene med Skagastølstindene, 
som besøkes av tallrike norske og utenlandske fjellklatrere. Selve hoved- 
dalføret mellom Vetti og Vormeli er vilt og utilgjengelig. 

På Vettismorki finnes områder med tildels urskogskarakter. StrØket om- 
kring Utladalen har for øvrig en rik flora og en rekke kulturminner fra 
tidligere tiders gårds- og stølsdrift (bl.a. den gamle boplass Vormeli 
nedenfor Skogadalsbøen). 

Ved å bygge laksetrapp ved Skåri, vil laksen kunne komme nesten fram til 
Vetti, noe som vil være en fordel for de mange sportsfiskerne i vassdraget. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Vesentlig av hensyn til områdets velkjente betydning som fotturiststrø:k samt 
dets nære beliggenhet til Øvre Årdal, foreslår utvalget at hele Utlavass- 
draget ovenfor sammenløpet med Tya blir tatt med i verneplanen. Vernet bør 
gjøres varig. 

Objekt nr,93 

FEIGUMVASSDRAGET med FEIGUMFOSS - Vassdrag nr .3( )6  

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Sogn og Fjordane 
Luster 
51 km2 

Vassdraget har sitt utspring i fjellområdene vest for Øvre Årdal og renner 
ut i Lusterfjorden ved Feigum. Det er veg fra turiststedet Skjolden og 
fram til der elva løper ut i fjorden. 

Dalføret som elva renner gjennom strekker seg ca. 6 km fra sjøen og opp på 
fjellet der dalen grener seg. Dalen stiger bratt opp fra sjøen ca. 500 m 
til en kommer til Feigumfossen som har et fritt fall på ca. 300 m. 
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GABRIELSEN-K0MIT!EN - ( G 49) 

Fra innstillineen siteres: 

"Komiteen finner ikke å kunne anbefale Feigumfoss bevart 
uberørt." 

Irrlustrikomi teen i s-::.ortinget har ført Feigwnfossen i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 

Ve s t.Land skomi t.åen å r  inn for at fossen skal f'r-ede s , 

Forslag fra fylkesmanr.en om at Feigumfosscr. kar.skje burde fredes, var grunn- 
laget for at Gabrielsen-komiteen behandlet va s sd rage t.. Nå går fylkesma:men 
uten forbehold inn for at Feigumvassdraget ikke blir by,:>;get ut. 

TEKNISK 1T'l'NYI'ISLS3 

'  a s s k r a f t  

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

fJyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Fallet mellom Feigedalsvatn og Lusterfjorden kan bygges ut til en produksjon 
av ca. 140 7·1!1 i kostnadsklasse •I .n.. ::::neste magasin blir i Feigedalsvatn 
som reguleres ca. 30 m ved oppdemming. 

Yt te r-Li ger-e inntil 100 ·}i"lh kan innvinnes ved overføringer fra nabovassdrag: 
13 km2 fra Krokadalen og i alt 43 km2 fra ?ardalen. net er imidlertid søkt 
konsesjon på ove r f'ør-Lng av Fardalsfel tene til Fortun. 

Feigwnfossen vil miste praktisk talt hele sitt tilløp. (fied over-f'ør-Lnge r- til 
Feigedalsvatr. kan det periodevis bli en del vatn i fosser, på grunn av overløp 
fra magasinet. 

Staten eier ikke noe av Feigumelva. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Feigumfossen er kjent i turistsarrmenheng og er lett synlig fra den am.re 
siden av fjorden. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

På bakgrunn av at en rekke vassdrag i sarrme distrikt tas med i verneplanen, 
og tatt i betraktning utbyggingsinteressene. har ikke utvalget funnet å 
kunne-inkludere vassdraget i planen. 
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Objekt nr.94 

ÅRØYVASSDRAGET (OSELVVASSDRAGET}og SOGNDALSVASSDRAGET - Vassdrag nr,312 og 313 

Fylke: 
Kormnuner: 
NedbØrfel t: 

Sogn og Fjordane 
Luster og Sogndal 
4;19 km2 

Årøyvassdraget har sin begynnelse i Jostedalsbreens sydøst-side. Vassdraget 
danner Veitastrondsvatnet og Hafslovatnet før det renner ut i Barsnesfjorden 
som er en avsnøring av Sognefjorden. 

Fra Hafslovatnet går elva i et smalt leie med mange småfosser og stryk. På 
overgangen til flatere lende finner en Helvetesfossen. På den korte strek- 
ningen ned til fjorden er elva flat og er god lakseelv. 

Det er veg langs vassdraget fram til traktene ved Tungestølen. 

GABRIELSEN-KOiI'IEEN - (G 50) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen finner ikke å kunne anbefale Hafslovatn bevart helt 
uberørt av regulering, men mener at en eventuell regulering 
bør gjennomføres så skånsomt som mulig. Laksefisket i Årøy- 
elv og turisttrafikkmessige hensyn tilsier etter komiteens 
mening at en utnyttelse av fallet fra Hafslovatn bør skje ved 
utbygging i Årøyelv ovenfor kote 21. For Veitestrandsvatns 
vedkommerrle har komiteen ikke noe å bemerke til en senking 
som planlagt av Studieselskapet under forutsetning av at vei- 
forbindelsen sikres og det blir iverksatt tilstrekkelige til- 
tak mot erosjon og av hensyn til bosettin3en og jord.bruket." 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Årøyelv og Hafslovatn i gruppen 
"Øremerkes/særskilt behandling". 

Vestlarrlskomiteen mener at Hafslovatn ikke bØr reguleres, men at vassdraget 
likevel bør kunne utnyttes til kraftutbygging. 

Fylkesmannens henstilling om at "særlige hensyn bør tas ved regulering av 
Jølstervatn og Hafslovatn" var grunnlaget for at Gabrielsen-komiteen behand- 
let vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Hafslovatn er noe forurenset fra bebyggelsen og jord.bruket rundt vatnet. 

b. Vassforsyning 

Vassforsyning fra vassdraget er aktuell, men bare i liten grad. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Årøy kraftverk 30 GWh 
Ingen reguleringer, 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er sØkt om et prosjekt som overfører vatnet fra Dalavatn i Sogrrlals- 
elva til Smoget ovenfor Hafslovatn i Årøyvassdraget. Fallet utnyttes i 
et kraftverk ved Smoget. 

Videre utnyttes vatnet på ny sammen med Hafslovatns felt i en nedre kraft- 
stasjon ved Solvorn i Lusterfjord, alternativt ved Barsnesfjorden. I 
tillegg til inntaket i Hafslovatn, forlenges driftstunnelen til Veita- 
strorrlsvatn som senkes ca. 30 m. Begge fallene utnyttes i et felles kraft- 
verk. Vedrørerrle kraftverkets plassering er det også en mulighet for å 
spa.re Årøyelvas nederste del for tørrlegging ved åla utløpstunnelen munne 
ut ved det gamle kraftverk ved Steig, dvs. på kote 21. 

Reguleringer: 

Årøyelva: Veitastrorrlsvatn 
Hafslovatn 

ca. 
" 

30 m senking 
1 II II 

Sogrrlalselva: 

Anestølsvatn 16 m oppdemming 
Dalavatn 2,5 m senking 

Samlet produksjon ca. 440 GWh i klasse II A. Herav utgjør Årøyvassdraget 
ca. 325 GWh i klasse I. 

Såfremt de nederste 21 m a v  fallet ikke utnyttes, vil produksjonen bli 
redusert med ca. 6o GWh. 

Søknaden er foreløpig stilt i bero. 

Interessen har i den senere tid konsentrert seg om et annet alternativ 
som fortsatt går ut på å overføre Sogrrlalsvassdraget til et kraftverk 
ved Smoget. Den store senkingen i Veitastrorrlsvatn opprettholdes fort- 
satt, men man får ikke direkte inntak av vatnet herfra. I stedet må 
dette pumpes opp i Hafslovatn. Fra Hafslovatn og til Sognefjord kan man 
nytte en av de tre tidligere omtalte kraftverksplasseringer. 

Det siste alternativ har den fordel at hvis man ikke blir enige om utbyg- 
gingen i reguleringsområdet, kan man i første omgang utnytte fallet bare 
fra Hafslovatn og til fjorden. Kraftverket må da bygges som et flor.ikraft- 
verk med dertil hørende installasjoner og tjene som sådant inntil even- 
tuell utbygging i reguleringsområdet. Når så skjer, vil kraftverket 
lett kunne innpasses i den fulle utbyggingen av vassdraget (ene). Sett i 
sammenheng med de øvrige utbygde kraftverker i irrlre Sogn, kan denne ut- 
byggingsformen forsvares. 

En slik utbygging av Årøyvassdraget separat fra Hafslovatn til fjorden vil 
kreve ca. 3 m senking i Veitastrorrlsvatn og ca. 2 m senking i Hafslovatn. 
Produksjonen vil bli knapt 300 GWh i klasse I (vesentlig sommerkraft), ved 
utbygging til fjorden, og tilsvarende mindre ved utbygging til kote 21 i 
Årøyelv. 

Staten eier ikke vasskraft i noen av elvene. 
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VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Årøyelva og Hafslovatnet ligger langs en typisk turistveg mellom 
Marifjøra og Sogndal. 

Det går fotturistruter over Jostedalsbreen til Briksdal og Åmodt og til 
Supphelledalen og Krundalen. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Vassdraget domineres av de to større innsjøer Veitastrondsvatn og 
Hafslovatn. Det viktigste kildeområdet er bretunger av Jostedalsbreen. 
Vassdrager er av spesiell fiskeribiologisk intesse, da man her har 
Norges mest storvokste laksestamme. Denne står i fare for å bli skadet 
eller Ødelagt ved eventuelle nye inngrep i dette vassdrag. Det kan også 
nevnes at det knytter seg botaniske interesser i Oselva, idet man ved 
dette vassdrag finner Vestlandet best kjente viltvoksende granskog. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget mener at verneinteressene i Årøyvassdraget er så vesentlige at det 
anbefaler vassdraget unntatt fra kraftutbygging. En vil særlig peke på nØdven- 
digheten av å få tmdersØkt forholdene vedrørende den spesielle laksestammen 
i løpet av 10-årsperioden. 

Utvalget anbefaler at også Sogndalsvassdraget blir unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.95 

KVINNA med KVINNAFOSS - Vassdrag nr. 330 

Fylke: 
Kommune: 

Sogn og Fjordane 
Leikanger 

Kvinna renner ut i Sognejorden like ved fergestedet Hella. Det er en typisk 
flomelv som vokser opp i flom og regnværsperioder, men er ellers omtrent tørr. 
Fossen kan være helt borte periodevis både sommer og vinter. 

Bil turistene stopper gjerne ved fossen,og turistskipene gjør ofte en ekstra 
sving for at turistene skal få se den på kort hold. 

GABRIELSEN-KOMITIBIJ - ( fi 51) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen anbefaler at Kvinafoss av turisttrafikkmessige 
hensyn blir bevart uberørt. 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Kvinna.fossen i gruppen "Fossefall 
som ansees som utpregede turistattraksjoner". 

Industrikomiteen mener at fossen bør kunne bli gjenstand for fredning. 

Vestlandskomiteen gir sin tilslutning til at Kvinna.foss blir fredet. 
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TEKNISK UTNYTI'ELSE 

a. Resipientforhold 

Forurensing av vassdraget er ikke kjent. 

b. Vassforsyning 

Vassforsyning fra Kvinna kan eventuelt bare komme på tale for stedet 
Ei torn. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Uyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

Staten eier ikke noe av fallrettighetene i vassdraget. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- 
og naturverninteresser blir tatt med i verneplanen. Vernet bør gjøres 
varig. 

Objekt nr.96 

GAULARVASSDRAGET - Vassdrag nr.337 

Fylke: 
Konmruner: 
Nedbør-f'eL t: 

Sogn og Fjordane 
Gaular og Førde 
633 km2 

Vassdraget danner øverst to forgreninger, Eldalsvassdraget og Haukedals- 
vassdraget. Begge forgreningene har sin begynnelse i fjelltraktene sør for 
Jølstravatnet. Forgreningene renner ut i Viksdalsvatnet. Like før utløpet 
i sjøen ved Os innerst i Dalsfjorden tar vassdraget opp Bygstad.elva som har 
sitt utspring i traktene omkring Langelandsvatnet, mellom de innerste deler av 
Førdefjorden og Dalsfjorden. Rett før vassdraget renner ut i sjøen danner 
det Osfossen. 

Det går veg langs hovedvassdraget og de største forgreningene. Vegen fra 
Dale i Dalsfjorden langs Gaula og Eldalsvassdraget fører over til Dragsvik i 
Sognefjorden. Vegen fra Utvik til Dragsvik følger deler av vassdraget. 
Nærmeste tettsted er Førde og Sande. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 
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TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Det er noe tilførsel av forurenset avløpsvatn fra jordbruk og spredt be- 
byggelse, samt fra en mirrlre tettbebyggelse. Vassdraget er relativt lite 
påvirket av forurensinger. 

b. Vassforsyning 

Til Sarrle tar en litt vatn fra vassdraget. De små sideelvene er mer brukt 
som kilder. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger planer om utbygging av Gaularvassdraget. 

Bielvene nord og nordøst for Haukedalsvatn samles ved hjelp av to "tak- 
renner", og de to ulike fallhøydene ned til Haukelandsvatn utnyttes i et 
kraftverk i vatnets norderrle. 

Rima.vatn og Skarvedalsvatns felter utnyttes i et kraftverk ved NystØlvatn. 

Fra Nystølvatn leder en "takrenne" over til Risbotnvatn hvorfra fallet ut- 
nyttes ned til Myravatn hvor kraftverket blir liggende. 

Et fjerde kraftverk blir liggende ved Vallestadfossen. Dette kraftverket 
utnytter de to fallene fra henholdsvis Myravatn og Haukedalsvatn ned til 
Viksdalsvatn. 

Med en dam ved utløpet av Hestadfjorden reguleres denne og Viksdalsvatnet 
likt, og tjener som hovedmagasin for det nederste kraftverket. Dette ut- 
nytter fallet ned til Osbukta innerst i Dalsfjorden. 

Underveis fanger driftstunnelen opp sideelva Bygstadelv som innføres fra 
Annetjern. Sammen med Bygstadelva kan det bli aktuelt å overføre 20,2 km2 
av Hjelmelandselva til driftstunnelen via Annetjern. Det blir ingen regu- 
lering av vatna i de to sistnevnte elvene. Disse to småelvene vil tilsam- 
men Øke produksjonen i Gaularvassdraget med ca. 40 GWh i kostnadsklasse I, 
produksjonsØkningen er noenlurrle likt fordelt. 

I Gaularvassdraget må man regne med at følgende vatn kan bli regulert: 

Gjerlandsisvatn + 22,0 m - 18,0 m 
Grønengstølsvatn + 20.5" 14,5 II 
Tredjevatn + 0 - 10,0" 
Haukedalsvatn + 0 - 10,0 II 

Skarvedalsvatn + 7,0" 18,4 II 
Rima.vatn (Steinbotnvatna) + 25, 4 " - 0 
Nystølsvatn (muligens) + 2,9" - 17,6 " 
Risbotnvatn + 15,0" - 20,0 II 

Øvre Trollbotnvatn + 3,0 II - 20,0 II 

Nedre II + 4,0" - 10,0 II 

Vatn kote 1123 + 0 - 20,0 II 

Vatn kote 937 + 1,0 II - 9,0 II 

Myravatn + 1,0 " - 5,0 II 

Kinneklypa + 3,5" - 2,5 " 
Viksdalsvatn/Hesta.dfjord + 0,2 II 4,8 II 

Blåvatn + 3,0 " - 10,0" 
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Samlet produksjon, inkludert Bygstadelv og Hjelmelamselv, vil bli 
950 - 1000 G'Nh, avhengig av hvilket utbyggingsprosjekt som velges. 
byggingen vil komme i kostnadsklasse TI A/5. Staten eier ikke 
vasskraften. 

VERNE I NTERESSE."q 

ca. 
Ut- 
noe av 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vassdraget har betydelig turistmessig verdi på grunn av den nære kontakt 
med veger som trafikkeres av et tort antall turister hver sommer. 

Elven er internasjonalt kjent som en god sportsfiskeelv. Ved Osfossen 
har en landets eldste laksetrapp. Ovenfor Hestadfjorden finnes bare aure. 
Eldalsvassdraget har liten fiskeproduksjon, ens det motsatte er tilfelle 
med Haukedalsvassdraget. Således hører kanskje Lauvevatn, Haukedalsvatn 
og •rønningsstølsvatn til de mest produktive sjøer i hele ' est-Norge. 
Auren gyter her i selve vatnet 06 er således tilpasset et pelagisk leve- 
sett. Vikdalsvatn står i en mellomstilling når det gjelder produksjon, 
hektaravkastningcn v i L i likhet med Jølstervatn antakelig komme opp i 
10-12 kg/ha/år. Lar.gs hele elva drives et betydelig sportsfiske. I 19€,8 
ble det ifølge foreliggende registreringer fisket ca. 3000 kg laks. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Gaularvassdraget består ovenfor Viksdalsvatnet av to hovedforgreninger, 
Eldalsvassdraget som preges av smeltevatn fra snøleier og har klare nærings- 
fattige vassmasser, og Haukedalsvassdraget.. Det sistnevnte vassdrag får 
tilløp fra breområder, og har en relativt høy produksjon med naturlig 
næringsrike sjøer. Dyrelivet her er tildels spesielt tilpasset. Gaular 
har meget god bestarrl av både laks og sjøaure, og er av interesse fiskeri- 
biologisk. 

(}aularvassdraget representerer en karakteristisk type for den nordlige del 
av Vestlandet, OG bør bevares, da dette antakelig er av de siste egnede 
typevassdrag i landsdelen. 

Den internasjonale hydrologiske dekade har en av sine stasjoner ved Gaular- 
vassdraget, og urrlcrsØkelser pågår. Gaularvassdraget er på naturvitenska- 
pelig grunnlag prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDEREIG 

På bakgrunn av at nabovassdraget Jølstra/Huldrefoss foreslås tatt med i 
verneplanen, har utvalget ikke funnet også å kunne ta med Gaular. 

Objekt nr,97 

STORELVA med LAUXELANDSFOSS 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt 

Sogn og Fjordane 
Fjaler 
28 km2 

Vassdraget har sin begynnelse i traktene mellom Førdefjorden og Dalsfjorden 
hvor det renner ut. Laukelandsfossen ses best fra riksvegen på sørsiden av 
fjorden ca. 3 km øst for Dale. En kan komme nesten fram til fossen ved å 
kjøre ca. 15 km fra Bygstad langs vegen vestover på nordsiden av fjorden. 
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GABRIEI.SEN-KOMITIBN - (G 55) 

Fra innstillingen siteres: 

"l<bmi teen anbefaler at La.ukelandsfoss av turisttrafikk- 
messige hensyn blir bevart uberørt. 

Industrikomiteen i Stortinget har ført La.ukelandsfoss i gruppen "Fossefall 
som ansees som utpregede turistattraksjoner". Industrikomiteen mener at 
fossen bør kunne bli gjenstand for .'redning. 

TEKNISK UTNYTI'ELSE 

Nyttbar, ikke utb!gd vasskraft 

En utnyttelse av fallet fra Kvanndalsvatn til sjøen ville kunne gi en 
produksjon på 40-ED ,]•:Th i midlere kostnadsklasse. 

At ED kV-samkjØringslinjen passerer i umiddelbar nærhet, begunstiger 
prosjektet. 

Vassføringen i La.ukelandsfossen vil bli sterkt redusert. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget er av samme oppfatning som Gabrielsen-komiteen og Irrlustrikomiteen 
og foreslår at vassdraget blir unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.98 

JØLSTRA med J.ØI,STRAVATN og HULDREFOSSEN - Vassdrag nr.346 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbør-f'e L t: 

Sogn og Fjordane 
Jølstra og Førde 
701,5 km2 

Jølstra har sitt utspring i traktene rundt Jølstravatnet, som er ca. 30 km 
langt og 1,0 - 15 km bredt. 9 km nedenfor utløpet fra JØlstravatnet møter 
Jølstra et sidevassdrag fra Viskedalen. Rett før møtet danner Viskedals- 
vassdraget Huldrefossen. Før vassdraget renner ut i sjøen ved Førde tar det 
opp et større sidevassdrag fra Angedalen. 

GABRIELSEN-KOMI'ttEN - (G 52-53) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen anbefaler at .. iØlstra med Jølstra vatn blir bevart 
uberørt av ytterligere inngrep og at Huldrefoss blir bevart 
helt uberørt. Hensynet til befolkningen rurrlt Jølstravatn, 
turisttrafikkmessige hensyn og hensynet til fisket har vært 
avgjØrerrle for komiteens standpunkt. Komiteen peker på at 
det finnes gode utbyggingsmuligheter i nabovassdragene Gaula og 
Nausta, som etter Studieselskapets beregninger i desember 
19tD kan utbygges for henholdsvis 235 500 kW og 137 700 kW med 
en midlere årlig energiproduksjon på 1 244 mill.kWh, henholds- 
vis 754 mill.kWh." 
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Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Jølstra, ølstervatn, Huldrefoss i 
gruppen "Øremerkes/særskilt behandling", og også i gruppen "Fossefall som 
ansees som utpregede turistattraksjoner". ndustrikomiteen mener at fossen 
bør kunne bli gjenstand for fredning. 

Det var fylkesmannen som for Gabrielsen-komiteen hadde foreslått vernetiltak 
for Huldrefossen og ,JØlstervatn. 

TEKN:!:SK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Jølstravatn mottar en begrenset tilførsel av forurensinger fra jordbruk 
og spredt bebyggelse samt fra et meieri. Det er også en viss forurensings- 
tilførsel til de øvre deler av .Jø.l s tr-a samt betydelige utslipp fra tett- 
bebyggelsen Førde ved elvas munningsområde i sjøen. Hele vassdraget, bort- 
sett fra de nedre deler, må sies å være relativt lite påvirket av foruren- 
singer. Det arbeides med planer om å føre kloakkavløpet fra tettbebyggel- 
sen Førde til sjøen, og det vil bety en avgjØrerrle reduksjon av belast- 
ningen. 

b. Vassforsyning 

Det er så vidt en vet i drift 4 mindre fellesanlegg for vassforsyning 
basert på Jølstravassdraget samt en del enkeltanlegg. Vasskvaliteten er 
god. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Stakaldefossen kraftverk 
Brulandsfossen kraftverk 

42 GWh 
4 GWh 

Reguleringer: 

JØlstravatn 1,25 m 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger flere planer. Den mest aktuelle kraftutbyggingsplan utnyt- 
ter først fallet fra Jølstravatn til Holsavatn. Jølstravatn er tenkt 
senket ytterligere 3,75 m. 

Holsavatn og det nedenforliggerrle Åsavatn forutsettes begge å kunne senkes 
5 m. Fallet fra Åsavatn til havet utnyttes i et kraftverk ved Førde. På 
den ca. 12 km lange driftstunnelen fanger man opp bielvene på Førdeelvas 
sørside. 

Netto produksjonsØkning (ut over den eksistererrle) blir ca. 325 GWh i 
klasse II A. 

Prosjektet medfører at Huldrefossen tørrlegges, bortsett fra i flomperioder. 
Det er imidlertid enkelt å arrangere slipping av vatn i Huldrefossen i 
turisttiden. 

Staten eier Hallbrennselv og Gravdalsgjelet, som vil bli innført i drifts- 
tunnelen til nedre kraftverk. 
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VERNEINTERESSER. 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Jølstravatnet ligger i typisk turiststrØk, og riksveg 14 langs vassdraget 
er mye trafikkert om sommeren. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Disse interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDER.ING 

I likhet med Gabrielsen-komiteen finner utvalget verneinteressene så store 
at det foreslår J¢lstravassdraget unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.99 

NAUSTA-VASSDRAGET - Vassdrag nr.347 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Sogn og Fjordane 
Naustdal 
281 km2 

Naustavassdraget (Naustra) har sin begynnelse i fjelltraktene nord for 
,Jølstravatnet. Det renner ut i Førdefjorden ved riksveg 5 ved Naustdals- 
neset. Det er veg langs nedre deler av vassdraget. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 54) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til at Naustavassdraget 
blir utbygd. 11 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Naustavassdraget i gruppen "Er tidli- 
gere avgjort eller bør kunne utbygges (er delvis gitt konsesjon, eller enstem- 
mige innstillinger)". 

Grunnlaget for Gabrielsen-komiteens behandling av vassdraget var en uttalelse 
fra fylkesmannen om at det må vises særlig aktsomhet ved utbygging av vass- 
draget. 

Vestlandskomiteen har ikke behandlet vassdraget. 

TEKNISK UTNYTTELSE 

a. Resipientforhold 

Kloakk fra spredt bebyggelse går i en viss utstrekning direkte i elva 
saltlTlen med gjØdsel fra jordbruk. En del konsentrert bebyggelse er ikke 
avhengig av elva som resipient for kloakk. 

b. Vassforsyning 

Vassdraget er lite aktuelt som vasskilde. 

c. Vasskraft 
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Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger planer om utbygging av Naustavassdraget sammen med ca. 
79 km2 av de øvre felter i GJengedalsvassdraget. 

Fallet mellom ytste Longevatn og Vonavatn utnyttes i et kraftverk ved 
Vona.vatn. 

Gjengedalsfeltet overføres fra Storevatn til Vona.vatn. Det eneste magasin 
i Gjengedalsfeltet blir Storevatn som demmes ca. 1 m og senkes ca. 28 m. 
Fra nord blir Stølselva overført til Storevatn. Fra Vonavatn utnyttes fal- 
let ned til Svovatn/Nesvatn/Teigavatn i et kraftverk ved Svovatn. 

Fra Teigavatn føres driftstunnelen langs Naustadalens østside fram til 
søelva, hvoretter fallet ned til sjøen utnyttes i et kraftverk innenfor 
Rotenes i Førdefjorden. Den ca. 9 km lange driftstunnelen fanger urrlerveis 
opp alle bielvene på dalens østside, bl.a. elva fra Trodalsvatnet. Til 
Trodalsvatn er det planlagt en "takrenne" fra 3otnavatnet. Denne fanger 
opp 30 km2 av de øvre feltene i Angedalselva. Botna.vatnet i Angedalen 
er foreslått demmet opp 15 m. 

Foreslåtte reguleringer i Nausta: 

Trollebotsvatn + 0 m, 16 m 
Inste Longevatn + 0 m, - 25 m 
Ytste Longevatn + 10 m, 20 m 
Vona.vatnet + 9 m, 11 m 
Svovatnet/Nesvatn + 2 m, ( inntil -3 rr.) 
Teigavatn + 21,5 m, (bare 5 m regulering) 
Trodalsvatn + 9 m, 7 m 

Den samlede produksjon blir ca. 6oO GWh pr. år i kostnadsklasse II A. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

I de nedre deler av vassdraget er det bra laks- og ørretfiske. Oppfisket 
kvantum laks og ørret i 1968 var ifølge opplysninger fra fylkesmannen ca. 
1800  kg. 

b. Naturvitenskapelige interesser 
' 

Slike interesser er ikke dokt.nnentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget finner ikke tilstrekkelig grunn til åta vassdraget med i verne- 
planen. 
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Objekt nr.100 

OLDENELV - Vassdrag nr.371 

Fylke: 
Korrrnune: 
Nedbør-f'e L t: 

Sogn og Fjordane 
Stryn 
219 krn2 

Vassdraget har sin begynnelse i traktene ved Birksdalsbreen som er en liten 
arm til Jostedalsbreen. Vassdraget danner Oldevatnet før det renner ut i 
Innviksfjorden ved Olden. Det er veg opp til Birksdal. 

GAERIELSEN-KOMITttN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITEI.SE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 
Øvre del av vassdraget ligger 1 tatsalmenning. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

På grunn av sin natur og beliggenhet er Oldedalen betydelig utnyttet 
for turisme. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

I dette vassdraget som ved de følgende Nordfjord-vassdrag, knytter det 
seg spesiell interesse til de store innsjøene. Oldenvatn som represen- 
terer en type på sterkt brevasspregede innsjøer, må på mange måter sees 
i sammenheng med de øvrige innsjøene; Loenvatn, Strynvatn og Hornindals- 
vatn. Tilsammen danner disse innsjøer, beliggerrle innen det samme kli- 
matisk og geologisk pregede område, en "skala" både med hensyn til basseng- 
form, gjennomstrømming, trepåvirkning,løste næringssalter m.m. 

Oldenvatn er ekstremt næringsfattig, og sedimentene i innsjøen inneholder 
så godt som intet organisk materiale. Til de tider da innsjøen har 
sterkest gjennomstrømming, preges hele vassmassen i stor grad av brevatn. 
De forskjellige kvaliteter gjør dette vassdrag spesielt interessant for 
ferskvassforskning. Oldenelv er av naturvitenskapelige hensyn prioritert 
som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget ser særlig de naturvitenskapelige interessene her så vesentlige 
at det anbefaler vassdraget varig unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr.101 

HORNINDALSELV, EIDSELV - Vassdrag nr.3'74 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Sogn og Fjordane 
Eid og Stryn 
416 krn2 

Fra Hornindalen og de omkringliggende fjellområder går avrenningen sørvest- 
over til det ca. 22 km lange Hornindalsvatn. Denne innsjøen er med sine 
514 m den dypeste i Europa. Fra Hornindalsvatn renner Eidselva i tallrike 
slyngninger ned til Nordfjordeid, innerst i Eidsfjorden i Nordfjord. 

GABRIELSEN-KOMITJ!EN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYTI'EI.SE 

a. Resipientforhold 

Det foregår utslipp til Eidselva fra tettbebyggelsen Leivdal fra ca. 100 
personekvivalenter. Fra tettbebyggelsen Eid ved elvas munning i fjorden 
er det også endel utslipp til vassdraget, men herfra vil trolig stadig 
mer av kloakken føres til sjøen. Eidselva kan ikke sies å være nevneverdig 
påvirket av forurensinger. 

b. Vassforsyning 

Det er lite aktuelt å benytte vassdraget til vassforsyning. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Avløpet fra 20 km2 nedbørfelt øverst i vassdraget er overført til Tussa 
kraftverk. 

Det er et mindre kraftverk i Daleelv og et i Eidselv. Daleelva er ube- 
tydelig regulert. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen aktuelle utbyggingsplaner. 
Staten eier ikke noe av vassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

I dette vassdraget er det Hornindalsvatn som er av spesiell interesse. 
Denne innsjøen er som de øvrige Nordfjordsjøene en typisk fjordsjø, men i 
motsetning til de Øvrige nevnte innsjøer, er ikke Hornindalsvatn influert 
av brevatn. Middeldypet er dermed uvanlig stort, hele 2 m. Hornindalsvatn 
er Europas dypeste innsjø. Største dyp er 514 m. 

Hornindalsvatn er blant de mest næringsfattige innsjøer man overhodet kjenner 
i verden. Den spesifikke ledningsevne ligger helt nede på de verdier man 
finner i destillert vatn, og lokaliteten er ganske enestående for en rekke 
spesialstudier. Som eksempel kan nevnes undersØkelse av Økologi under ekstrem1 
næringsfattige miljØbetingelser. 
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Sammen med de Øvrige Nordfjordsjøene danner Hornirrlalsvatn en serie som 
spenner fra det ekstremt brepåvirkede til det av brevatn upåvirkede miljø. 

Det kan her nevnes at Den internasjonale hydrologiske dekade har opprettet 
en dekadestasjon ved Hornindalselva, og det foregår her kontinuerlige re- 
gistreringer. Videre bØr nevnes at Frislidvatnet, beliggende ved Frislid- 
elva som er et sidevassdrag til Hornindalselva, er beskyttet mot regule- 
ringer allerede på grunn av ornitologiske interesser som knytter seg til 
denne innsjø. Hornindalselva er på naturvitenskapelig grunnlag prioritert 
som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Av hensyn til de alminnelige frilufts- og naturverninteresser, særlig de 
naturvitenskapelige interesser, foreslår utvalget vassdraget varig unntatt 
fra videre kraftutbygging. 

Objekt nr .105 

VESTERÅSELV m/STORSETERFOSS - Vassdrag nr.413 

Fylke: 
Kommune: 

Møre og Romsdal 
Stranda 

Vesteråselva som renner gjennom den trange og bratte Vesteråsdalen, har 
sitt utspring i fjellområdene sydøst for Geiranger. Elva renner ut i sjøen 
innerst i Jeirangerfjorden. 

Vesteråsel va har flere fossefall hvorav Storseterfossen er den mest kjente. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( G 56) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen antar at en separatutbygging av Storseterfoss 
ikke kan tenkes å komme på tale og at Vesteråselva uten 
større tap vil kunne holdes utenfor en eventuell større 
utbygging til Geiranger. Storseterfoss anbefales bevart 
uberørt." 

Industrikom i teen i Stortinget har ført Storseterfoss i gruppen "Fossefall 
som ansees som utpregede turistattraksjoner". Industrikomiteen mener at 
fossen bør kunne bli gjenstand for fredning. 

Verneforslaget kom til Gabrielsen-komiteen fra Ålesund-Sunnmøre turist- 
forening. 

TEKNISK UTNYTI'ELSE 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen kraftutbygging av betydning i Geirangervassdraget. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det kan bli aktuelt å føre deler av Vesteråsvassdraget over til Tafjord. 
Dette vil eventuelt berøve Storseterfoss noe av dens vassføring. 
Staten eier ikke noe av vassdraget. 
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VERNEINI'ERESS.ER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Storseterfossen ligger i en høyde av ca. 60o m.o.h. og har et fall på 
ca. 40 m. Den blir i sommertiden besøkt av en rekke turister og er en 
av Geirangers turistattraksjoner. 

Gjennom Vesteråsdalen går det fotturløyper over til Kaldhusseter i 
Tafjord og Herdalsseter i Norddal. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

lYI'VALGETS VURDERING 

Hele landskapssituasjonen er her slik at utvalget foreslår Vesteråselv 
med Storseterfoss unntatt fra videre kraftutbygging. 

Objekt nr.106 

REINDALEN med REINDALSFOSS - Vassdrag nr.417 

Fylker: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Møre og Romsdal - Oppland 
No rdda L og Skjåk 
111 km2 (til Langvatn) 

Tafjordvassdraget som elva gjennom Reindalen hører til, består av tre for- 
greninger, elva gjennom Kaldhusdalen, RØdØla og elva gjennom Reindalen. Elva 
gjennom Reidalen har sitt utspring i fjelltraktene sydøst for Tafjord på 
grensen mellom Oppland og Møre. Elva løper sammen med :'1ØdØla der Reindalen 
begynner. Hoen kilometer nedenfor dette samr.,enløpet er det nytt sammenløp 
med elva fra Kaldhusdalen. Vassdraget renner ut i Tafjorden. 

Reindalen er forholdsvis flat og deler seg innerst opp i tre mind.re dalfører, 
Huldrekopen, Veltdalen og Øvste Reindalen. 

Reindalsfossen med til dels stor vassføring går gjennom svarte og forrevne 
fjellvegger. Selv om den ikke har noe større fritt fall, er den likevel en 
av Sunnmøres mest storslagne fosser. 

GABRIELSEN-KOMITfil:N - ( G 57) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen har intet å bemerke til utbygging av RØdalsvassdraget, 
men komiteen mener at det bør finnes fram til en løsning slik 
at Reindalen med furu.feltene samt plantefeltene på Daurmåls- 
haugene blir bevart uberørt. Komiteen har ved vurderingen 
lagt særlig vekt på det professor Nordhagen har anført." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Reindalen, Reindalsfoss 1 gruppen 
"Er tidligere avgjort eller bØr kunne utbygges (er delvis gitt konsesjon, 
eller enstemmige innstillinger)". 

Verneforslaget som var grunnlaget for Gabrielsen-komiteens behandling av 
vassdraget, kom fra Ålesurxi-Sunnmøre turistforening. 
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TEKNISK UTNYITELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Reindalen ovenfor Zakariasvatn er idag ikke direkte berørt av kraftutbygging, 
men vassføringen i elva er regulert ved magasinene i de ovenforliggende 
Veltdalsvatna. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

langvatn i Reindalen har vært planlagt regulert med .30, alternativt 6 mi 
forbindelse med Tafjord.utbyggingene. SØknad om konsesjon ble imidlertid av- 
slått i 1965. 

Den eneste regulering av langvatn som kan bli aktuell synes å være et døgn- 
reguleringsmagasin på opptil 1 mill.m3, og da i forbindelse med en eventuell 
utbygging av fallet ned til Zakariasvatn, som vil gi ca. 1.30 GWh, antakelig 
i kostnadsklasse II B. Reindalsfossen vil i tilfelle bli tørrlagt. 

Staten eier ikke noe av vasskraft.en. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Innerst i dalen har Ålesund-Sunnmøre Turistforening turisthytten 
Reindalsseter som er meget viktig for rutenettet. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

I dalen opp til en høyde av ca. 750 m.o.h. vokser glissen furuskog med 
til dels meget store trær. Skogen regnes som enestående for landsdelen. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget er enig med Gabrielsen-komiteen i at Reindalen bør bevares og anbe- 
faler derfor at den blir tatt med i verneplanen. Utvalget presiserer at også 
Reimalsfoss bØr unntas fra kraftutbygging. 

Objekt nr.lo8 

VALLDALSVASSDRAGET - Vassdrag nr.418 

Fylke: 
Kormnune: 
Nedbørfelt: 

Møre og Romsdal 
Norddal 
342 km2 

Valldalsvassdraget, herunder bl.a. Steindalsvassdraget og langfjellvassdraget 
har sin begynnelse i fjellområdet mellom Norddalsfjord og Romsdalen. Kort 
etter sin begynnelse tar vassdraget opp langfjellvassdraget og noe senere 
Steindalsvassdraget, begge fra øst. En stund før det renner ut i Norddals- 
fjorden ved Sylte, tar det opp vassdraget som kommer fra Myklebost.dalen. 

Valldalen har i nedre deler frodig furuskog. Den er omgitt av høye fjell. 
Av kjente fosser er Gudbrandsfossen ved Alstad og Illgylfossen like ved 
Nedstestøl. 

Det går veg langs hovedvassdraget, men ikke langs sidevassdragene, når en ser 
bort fra en kort vegstrekning inn til nederste del av Steindalen. 
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GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 59) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen mener at Valldalsvassdraget av turisttrafik.krnessige 
hensyn helst bør bevares mest mulig uberørt, og anbefaler at 
Valldalen, Stein:lalsvassdraget og Langfjellvassdraget med 
Slettvikan blir unntatt fra inngrep i en 10-årsperiode. Man 
forutsetter at spørsmålet om fortsatt fredning blir vurdert 
innen periodens utlø. Komiteen viser til at Stigfoss i 
Istravassdraget er foreslått bevart uberørt, jfr. herom neste 
avsnitt." 

Iroustrikomiteen i Stortinget har ført Valldalen, Steindalsvassdraget i 
gruppen ".Øremerkes/særskilt behandling". 

Verneforslag fra Fylkesfriluftsnemroa var grunnlaget for Gabrielsen-komiteens 
behandling av vassdraget. 

TEKNISK lITNYITELSE 

a. Resipientforhold 

I de nedre deler av vassdraget er det en viss tilførsel av forurensing 
fra spredt jordbruk og annen bebyggelse. Annen forurensing kjenner en 
ikke til. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen utbygd vasskraft av betydning, men Langvatn i Langfjelldlen 
(12 km2 nedbørfelt) er overført til Verma. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det kan bygges ut 350-400 GWh i Valldalen, avhengig av hvor mye av vatnet 
en nytter. Kraften konnner i kostnadsklasse III. 

Inntaket legges til Slettvikane, der det dannes et kunstig magasin ved 
21 m oppderruning. Driftstunnelen følger sydsiden av Valldalen, og tar 
un:lerveis inn de fleste sideelver fra syd. 

Det anlegges en:la et kunstig magasin i Langfjelldalen, der bekken fra 
Kulehøgda møter hovedelva. Reguleringshøyden blir 44 m. Det blir ogal 
magasiner i BjØrnebotnvatn, Veslelangdalsvatna, Krynkelvatn, Illstivatn, 
Bispenvatn og Alnesvatn. 

Bispenvatn og Alnesvatn tilhører Istravassdraget, men er sarranen med 
Stigbotnvatn planlagt overført. Dette gjelder også Isglupen, som renner 
til Rauma. 

I et videregåen:le alternativ er det dessuten lagt en "takrenne" på nord- 
siden av Valldalen, som tar de største sideelvene over til inntaksmagasinet 
i Slettvikane. Et min:lre felt i Berdalen, som har avløp til Innfjorden, 
overføres også. 
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Kraftstasjonen blir liggerrle ved Fjørå, og nytter hele fallet ned til 
Norddals fjord. 

I stedet for separat utbygging kan det bli aktuelt å føre mindre deler 
av Valldalsvassdraget over til Tafjord. 
Noe av vassdragets øvre del ligger i statsalmenning. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsliv 

Vegen langs vassdraget har stor ... uristtrafikk, og Syl te er gjennomgangs- 
sted for turistene som reiser Trollstigvegen fra Åndalsnes til Geiranger, 
Tafjord eller Sunnylven. 

Valldalsvassdraget er kjent for sitt gode laksefiske. I de senere år er 
det bygget flere laksetrapper, og det foreligger planer om ytterligere 
bygging. Det drives også kultiveringsarbeider. Særlig Steindalsvassdraget, 
men også Langfjellvassdraget har betydelig verdi for sportsfisket. I 
Steirrlalen drives det systema.tisk kultiveringsarbeid for å utvikle et høy- 
verdig sportsfiskeområde. 

Det går merkede fotturløyper gjennom områdene rundt Valldalsvassdraget. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

U'I'VAU}ETS VURDERING 

I likhet med Gabrielsen-komiteen finner utvalget at verneinteressene i om- 
rådet er vesentlige og foreslår derfor at vassdraget blir unntatt fra kraft- 
utbygging. 

Objekt nr.lll 

ISTRA VASSDRAGET - Vassdrag nr.432 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Møre og Romsdal 
Rauma 
70 km2 

Istra vassdraget har sine kilder i fjellområdet mellom Norddalsfjorden og 
Romsdalsfjorden syd for Åndalsnes. Vassdraget renner gjennom et forholdsvis 
kort og trangt dalføre, Isterdalen, før det renner ut i Rauma i Romsdalen 
ca. 5 km før Åndalsnes. Isterdalen er omgitt av høye fjell på begge sider. 

Vegen inn til Isterdalen tar av ved Sogge bru i Romsdalen. Vegen går forbi 
setrer og bjØrkeskog fram til Stigbotn hvor en møter Stigfoss som styrter ut- 
for fjellet fra den ville bergkløften som danner utløpet av Isterdalen. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( G f:IJ) 

"Komiteen anbefaler fossen bevart uberørt. Istra renner 
langs den kjente Trollstigvegen, og Stigfossen er utvilsomt 
med på å gjøre vegen til den turistattraksjon den er. 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Stigfoss i Istravassdraget i gruppen 
"Fossefall som ansees som utpregede turistattraksjoner". 

Irrlustrikomiteen mener at fossen bør kunne bli gjenstarrl for fredning. 
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TEKNISK UTNYTI'ELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

I den separate utbyggingsplanen for Valldalsvassdraget er avløpet fra 
Stigbotnvatn, Bispenvatn og Alnesvan forutsatt overført til Slettvikane. 
Overføringen vil eventuelt ta det lllE:ste av vatnet fra Stigfossen. 
Øvre del av vassdraget ligger i statsalmenning. 
VERNEINTERESSER 

a. Uaturvern- og friluftsinteresser 

Istravassdraget med Stigfoss,samlet fall ca. 180 m, er med på å gjøre 
Trollstigvegen til den turistattraksjon og naturopplevelse den er. Tverr- 
dalsfoss som også kommer ned i Trollstigen, har adskillig høyere fall. 
Øverst i dalen ved Alneset har en storslått utsikt over Trollstigvegen, 
Stigfossen og Tverrdalsfossen. Det går merkede løyper for fotturister i 
fjellområdet mellom Isterdalen og Valldalen som fører ut mot Norddals- 
fjorden. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Istra har sitt utløp i den nedre del av Raurra, innen den sone som påvirkes 
av tidevasstrømminger. Mens den øvre del av vassdraget er bratt, renner 
den nedre del med slyngede lØp gjennom en reY.ke dammer i flate leirrike 
sletteområder i bunnen av Isterdalen. I denne edre del omgis Istra av 
meget tett vegetasjon av hassel, bjØrk og or. Den stadige transport og 
omleiring av sandmassene i nedre Istra, hindrer feste av flora og bunn- 
fauna i selve elveløpet. Dette preger elva som er blant landets minst 
produktive. Istra er fiskeribiologisk un:iersøkt. Hensikten har vært å 
skaffe større kjennskap til sjØØrrettens biologi og dynamikken i elvas 
fiskepopulasjon. De helt spesielle forhold i Istra gJØr at denne elva 
er av spesiell ferskvasszoologisk interesse. 

UTVALGEI'S VURDERING 

I likhet med Gabrielsen-komiteen finner utvalget verneinteressene her 
så vesentlige at Istravassdraget foreslås unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.114 

DRIVAVASSDRAGET med GR,0'VU og ÅMOTSELVA - Vassdrag nr.449 

Fylker: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Oppland, sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 
Dovre, Lesja, Oppdal og Sunndal 
258 km2 (hele vassdraget) 

Grøvu har sin begynnelse i traktene syd for Gjøra i Sunndalen inn mot 
grensen mellom Oppland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vassdraget 
renner ut i Driva ved Gjøra. Ovenfor gårdene Svisdal og Jenstad deler 
vassdraget seg opp i store forgreninger. Regnet fra øst mot vest heter 
disse forgreningene Lind.Øla, Skiråa, Reppa, Grøvu, Geitåa, SvØdu og 
GrØdØla. LirrlØla, Skiråa med Reppa, Grøvu med Geitåa og GrØdØla med 
SvØdu møtes 1 juvet un:ier Jenstad og Svisdal i tre fosser. Herfra løper 
så vassdraget til detmøter Driva som renner ut i Sunndalsfjorden. 
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Det går veg fra Sunndalen fram til Jenstad og Svisdal som ligger ca. 4 mil 
fra Sunndalsøra og Oppdal, ca. 13 mil fra Kristiansund og Molde og ca. 
18 mil fra Trondheim. 

GABRIELSEJ-KOMITEEN - ( G 63) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen anbefaler at Svisdal-Jenstadjuvet med de vassdrag 
som renner dit blir unntatt fra inngrep i en 10-årsperiode. 
Man forutsetter at srsmålet om fortsatt fredning blir vur- 
dert innen periodens utløp, idet det innen den tid bør være 
bragt på det rene hvilke virkninger en utbygging kan få for 
botaniske og geologiske interesser." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Svisdal-Jenstadjuvet i gruppen 
"Øremerkes/særskilt behandling''. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Utbygd vasskraft 

I sideelven Festa som kommer fra Gjevilvatn, ligger Festa kraftverk som er 
på 4 MW. 

Driva kraftverk på 115 MW som nytter vatn fra Festa og Vind.Øla er under byg- 
ging. Med overføring fra øvre Todal vil det gi 500 GWh. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Øvre Driva og Årnotselv kan overføres til Lindalen og utbygges sarmnen med Grøvu. 
Overføringen er anslått til å gi ca. 100 MW og 300 GWh i kostnadsklasse II B. 

Nedre Driva kan utbygges mellom kote 163 og Hagen og kote 40 ved Elverhøy 
og beregnes å gi 85 l•P;J og 400 GWh i kostnadsklasse III. 

Grøvu (Svissdal/Jenstadjuvet) munner ut i Driva ved Gjøra. 3røva som øverst 
kalles Grøvu, har sideelvene ,'}rØdøla, Gei tå, Reppe og Skiråa. 

Ved en "takrenne" overføres Geitå, Grøvu, Reppa og Skirå til Lindøla (Stor- 
vatnet), og utbygges derfra i et fall på 62.7 m ned til Gjøra. Inklusive det 
overførte Urvatnet regnes med 80 MW og 400 GWh i kostnadsklasse II B. 

Det regnes med fØlgerxie reguleringer: 

Urvatn 
Storvatn (Skirå) 
Grøvudalen (kunstig magasin) 
Storvatnet (Lind.Øla) 

+ 0 m - 
+ 8 II 

+ 40 II 

+ 9 II 

10 m 
10 II 

Q II 

0 II 

Staten eier ikke noe av fallretten i Grøvu. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Fossene med tilhørende elver danner et stjerneformet system der de møtes 
i det ville Svisdal/Jenstadjuvet. Juvet og fossene er som natursceneri 
uten sidestykke i landet. 
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Fra Jenstad går det merkede løyper for fotturister til en rekke turist- 
hytter i området mellom Sunndalen og Romsdalen. NedbØrfel tet til Grøvu 
er blitt et særlig verdifullt turområde på grunn av de store kraftut- 
byggingene i de omliggende trakter (Aura-, Grytten-, Driva og Trollheim- 
utbyggingene). 

Vassdraget byr på gode fiskemuligheter, og det drives et omfattende 
fiskekul turarbeid. Sjøørreten går opp til Sv i sda Lz.Jens t.ad juve t , 

Hele nedbør-f'e L tet er en viktig vi 1 . l r e i n b i o t o p  og utgjør en betydelig del 
av utbredelsesområdet til villreinstammen i Snøhettafeltet. Foruten vill- 
rein finnes elg, hjort, rådyr og småvilt. Det knytter seg betydelige jakt- 
interesser til området. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Selv om det allerede er foretatt utbygging i deler av Driva, har man i 
dette vassdraget viktige naturvitenskapelige interesser. Det er ønskelig 
at tilløpselvene på sørsiden av Driva prioriteres høyt som verneverdige. 
Man burde her hatt et fredningsområde. Spesielt nevnes .Tenstadjuvet som 
et viktig område, med de fire tillØpselver som her samles. 

I Jenstadjuvet og i de tilstøtende elvedaler (Reppdalen, Gruvedalen) 
har man et av de aller rikeste botaniske områder i vårt larrl, et nøkkel- 
område plantegeografisk sett. Dette gjelder også floraen på grusøyrene. 
Jenstadjuvet representerer en naturtype som ikke finnes andre steder i 
det nordenfjellske Norge. Juvet har dessuten et særpreget planteliv. 
I i:;ruvedalen finner man også interessante innslag i den lavere fersk- 
vassfauna. 

På Kongsvoll og ved Drivstua er det etter naturvernloven fredet planter 
(52 arter) ved kgl.res. 1911. Øvre del av Drivdalen ovenfor Nesdalvoll 
er forøvrig foreslått fredet i forbindelse med den planlagte Kongsvoll- 
Hjerkinn nasjonalpark. 

Øvre del av Drivas nedbørfelt har en rekke formelementer som har vært 
nøkkelen til tolkning av den komplekse landskapsutvikling i dette området. 
Området brukes til ekskursjoner for Universitetet i Oslo. 

Øvre Drivdalen og spesielt området ved Kongsvoll byr på lokaliteter som 
er meget velegnede for studier innen alpin økologi. 

Det kan også nevnes at Den internasjonale hydrologiske dekade har lagt 
en av sine stasjoner til Drivdalen. I forbindelse med denne stasjon 
foregår stadige målinger i feltet. Driva benyttes også til fiskeribio- 
logiske undersøkelser. Disse er drevet gjennom flere år og skal fortsette. 
tter den offisielle statistikk er Driva landets 5,beste vassdrag for 
laks og sjøaure. Øvre Driva og Jenstadjuvet med tilstøtende vassdrag er 
prioritert som verneverdige områder av naturvitenskapelige grunner. 

UTVALGETS VURDERING 

Bortsett fra de vassdragene som berøres av den pågående utbyggingen av 
Festa-Vindøla, foreslår utvalget at Drivavassdraget blir unntatt fra kraft- 
utbygging. (Det omfatter bl.a. Grøvuvassdraget med Svisdal/:enstadjuvet og 
Driva ovenfor Festa med Åmotsvassdraget.) (Kfr. forøvrig objekt nr.119, 
Kongsvoll-Hjerkinn.) 
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Objekt nr .115 

ÅLVUNDA, INNERDALEN - Vassdrag nr .454 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Møre og Romsdal 
Sunndal 
192 km2 

Innerdalen går parallelt med Surm:l.alens nedre del, ca. 7-8 km nord for 
denne. Ålvun:ia har sitt tilløp fra Renn:ialsåi og Innerdalselvi på grensen 
mot Sør-Trøndelag og fra Giklingdalen som renner i retning syd-nord mellom 
Innerdalen og Sunndalen. Innerdalselvi, Renndalsåi og elva fra Giklings- 
dalen kommer fra høyfjellsområder og løper ut i vatnet ovenfor Innerdalsvatn. 
Herfra danner de tre elvene Ålvunda som rett nedenfor utvider seg til det 
langgrunne Innerdalsvatnet, og fortsetter gjennom Innerdalen, Nerdalen og 
fram til Ålvundfjorden. På vegen mot fjorden tar Ålvun:ia opp en rekke side- 
elver, bl.a. 3rasåi. 

Dalen ligger i en avstand av ca. 20 km fra Sunndalsøra, to timers biltur 
fra Kristiansund og Molde, og tre timers bil tur fra Tron:iheim. 

Innerdalen er omkranset av fjell med snøbreer (topper over 1 800 meter) og 
ligger i utkanten av Trollheimen. Den delen av Ålvunda som renner gjennom 
dalen, har størsteparten av nedbørfeltet sitt i de omkringliggende fjell- 
områder. I nedbørfeltet ligger Innerdalsvatnet (ca. y::)0 m.o.h.), Giklinge- 
vatnet (ca. 730 m) og Renndalsvatnet (ca. 1075 m). 

Omkring Innerdalsvatnet som ligger i dalen, finnes furuskog med bjørk, osp 
og or. Alm forekommer i varme urer. 

GABRIELSEN-KOMITIBN - (G 64) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen anbefaler at Innerdalsvassdraget bevares mest m1..1lig 
uberørt, men har på den anne" side ikke noe å bemerke til at 
Renn:ialsvatn eventuelt overføres til Todalsvassdraget." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Innerdalen i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 

TEKNISK UTNYrrELSE 

Utbygd vasskraft 

Ulvund kraftverk 
Reinset kraftverk 

Reguleringer: 

Reinsetvatn 
Renndalsvatn (Langevatn) 

21 ·--;Wh 

9 
II 

17,5 m 
7,9 m 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger plan om å føre Ulvun:ias øvre felter (i alt 87,7 km2) vest- 
over, og utnytte fallet til sjøen innerst i Sunndalsfjorden. 

Man beholder reguleringen i Renndalsvatn (Langevatn), men må dessuten regu- 
lere Giklingdalsvatn, 5 m oppdemming og 18 m senking. Innerdalsvatn blir 
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inntaksmagasin, men reguleres ikke mer enn de 2 meter man har i naturlige 
vasstandsvariasjoner. 

På driftstunnelen fanger man opp den øvre del av Jrasåa og Sandvikselva. 

Nettoproduksjonen blir ca. 90 GWh (produksjonstapet i Ulvund kraftverk er 
da fratrukket). Utbyggingen er relativt kostbar, klasse II B/III. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Den opprinnelige tanke med opprettelse av nasjonalparker var at en skulle 
bevare et representativt utvalg av landets naturtyper noenlunde likt for- 
delt ut over landet. Dette har vist seg i første omgang vanskelig å rea- 
lisere på grunn av eiendomsforhold og kryssende Økonomiske interesser. 
Således er det stort sett bare foreslått nasjonalparker i Nord-Norge og 
i fjellområdene i Syd-Norge. Det er et absolutt behov for å få supplert 
de foreslåtte nasjonalparker med større landskapsfredninger av naturtyper 
som idag ikke er representert i landsplanen for nasjonalparker. 

Innerdalen med omliggende terreng er på grunn av sine høydevariasjoner, 
vatn, elver, fosser, snøbreer, vegetasjon og sin kulturelle egenart kjent 
som et særlig vakkert område. Dalen ligger dessuten i en landsdel som 
ikke er representert i landsplanen og er på det nærmeste uberørt. Det 
er bil veg fra Ålvundeid gjennom Nerdalen til gården Nerdal. 

Herfra går det en ca. 4 km dårlig jeepveg fram til Innerdalen, hvor Renn- 
dølssetra turisthytte ligger ved Innerdalsvatnet og Innerdalshytta med 
gammel gårdsbebyggelse ved et vatn like ovenfor. Hyttene har tilsammen 
10 sengeplasser. Det foreligger planer om utvidelse. 

Innerdalen ligger i nettet av fotturruter i Trollheimen. Dalen har stort 
besøk av fotturister, faste gjester og fjellklatrere. Norsk Tindeklubb 
har egen hytte med redningsstasjon i Giklingdalen. 

Innerdalen (ca. 73 km2) er fredet ved kongelig resolusjon av 31.mars 1967. 
Vassdraget er imidlertid unntatt fra fredningen. Det synes mulig å utvide 
det fredede område i ikke ubetydelig grad. 

Ålvunda er et rent ørretvassdrag med småfallen fisk. Det drives bare ube- 
tydelig sportsfiske i Innerdalsvatnet. Turisthyttene driver imidlertid 
et visst næringsfiske. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Nordmøre er meget hårdt beskattet med hensyn til vassdragsreguleringer, 
og Innerdalsvassdraget er et av de siste vassdrag man her har tilbake som 
er egnet som typevassdrag for landsdelen. f-1an finner ved dette vassdrag 
nettopp den artsrike vegetasjon som er karakteristisk for den nordlige 
del av Vestlandet. Innerdalsvassdraget er av naturvitenskapelige grunner 
prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

- Når nå landskapet i Innerdalen er fredet, finner utvalget det 
fredning blir utvidet til også varig å omfatte vassdraget, og 
fredningen blir gjennomført etter naturvernloven. 

naturlig at 
at denne 
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Objekt nr.119 

KONGSVOLL - HJERKINN - Vassdrag nr.449 og 19 

Fylker: 

Kommuner: 

Sør-Trømelag, Oppland og Hedmark 

Oppdal, Dovre og Folldal 

Naturvernrådet har i landsplanen for natur- og nasjonalparker i Norge 
foreslått utlagt to områder på ca. 200 km2 på Dovrefjell til nasjonalpark. 
De to områdene er delt av riksveg og jernbane. Innenfor den foreslåtte 
nasjonalpark finnes deler av Drivavassdraget og av Folla. 

Nasjonalparken som omfatter et stykke representativ naur på Dovre vil 
få særlig verdi på grunn av rik flora og fauna og fordi den gamle "Konge- 
vegen" og Vårstigen går gjennom området. 

GABRIELSEiJ-KOMITEEN - ( G 67) 

Fra innstillingen siteres: 

"Da komiteen heller ikke finner det sannsynlig at det vil 
bli aktuelt med andre inngrep som står i sammenheng med 
utbygging og regulering av vassdrag for kraftproduksjon, 
anbefaler den at et område omkring Drivstua, Kongsvoll og 
Hjerkinn med grenser som foreslått av Statens naturvern- 
inspektør blir bevart uberørt." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Drivstua, Kongsvoll, Hjerkinn i 
gruppen "Fredningsforslag som tidligere er vedtatt eller bør kunne fremmes 

0" na. 

TEKNISK lYI'NYITELSE 

a. Resipientforhold 

Innenfor og i nærheten av dette området er virksomheten Tverrfjellet 
Gruber. Det forurensede avløpsvatn fra gruvene tilføres Folla-vassdraget. 
Forøvrig er en ikke kjent med nevneverdig forurensing av vassdragene i 
dette området. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen kjente utbyggingsinteresser i området. 

UTVALGETS VURDERING 

Det foreligger ikke utbyggingsinteresser i området. Utvalget foreslår 
at de delene av nedbørfeltene til Folla og Driva som berøres av den fore- 
slåtte nasjonalpark, blir varig vernet. (Kfr. forøvrig objekt nr.114, 
Drivavassdraget med røvu og Årnotselva.) 
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Objekt nr.121 

GRYTDALSELV - Vassdrag nr.481 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbør-f'eL t: 

Sør-Trøndelag 
Orkdal og Snillfjord 
56 km2 

Grytdalselva har sitt utspring i traktene omkring et lite tjern litt nord 
for vest av Orkanger. Tjernet ligger ikke langt unna Sognli forsøksgård. 
Elva som er ca. 20 km lang renner gjennom Grytdalen og ut i Snillfjord. 

Elva renner i ca. 1 mil gjennom sto1 skog og ubebodde trakter. Disse om- 
rådene utgjør en del av Sognli forsøksgård som eies av s:ten og administre- 
res av Landbruksdepartementet ved Direktoratet for Jakt, •1 il ts tell og 
ferskvannsfiske. 

Det går veg bare i nederste del av Grytdalen. 

Dalen er malerisk og har etter forholdene en rik flora og fauna. Innenfor 
faunaen er hjortestammen den mest typiske. 

GABRIELSEN-KOMITI:EN - ( G 6 ) )  

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen kjenner ikke til at det foreligger planer om ut- 
nyttelse av vassdraget for kraftutbygging, og anbefaler at 
Grytdalselva i Orkdal herred blir bevart uberørt." 

Industrikomiteen i Stortinget nar ført Grytdalselva i gruppen "Frednings- 
forslag som tidligere er vedtatt eller bør kunne fremmes nå". 

TEKNISK UTNYITELS:2 

a. Resipientforhold 

Elva mottar litt tilførsel av boligkloakk og forurensing fra Jordbruk, 
men vassdraget må sies å være relativt lite påvirket av forurensing. 

b. Vassforsyning 

Ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Øvre deler av 0rytdalen inngår som et av områdene i Naturvernrådets 
landsplan for natur- og nasjonalparker i Norge. Området er for øvrig 
administrativt fredet av Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvanns- 
fiske. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget, særlig av hensyn til de naturviten- 
skapelige interesser, blir varig unnæ.tt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.123 

ORKLA - Vassdrag nr,493 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Sør-Trøndelag 
Orkdal, Meldal, Rennebu og Oppdal 
3053 km2 

Orkla begynner i traktene rundt Store Orklasjøen sydøst for Oppdal. Herfra 
renner vassdraget østover til Kvikne hvorfra det dreier i nordvestlig retning. 
På vegen til utløpet i sjøen ved Orkanger tar Orkla opp en rekke sideelver, 
fra vest bl.a. Inna, Byna, Grana, Reisa med Jøla og fra øst Svorka/Trevja. 
Øvre deler av Orkla og Inna kommer fra de nordligste deler av Dovrefjell øst 
for E 6. Byna har sine kilder fra områdene på begge sider av E 6 nord for 
Oppdal. Grana og Reisa med Jøla kommer fra Trollheimen. Svorka/Trevja 
kommer fra området mellom Orkladalen og nordre deler av Gauldalen. 

Det går veg langs hovedvassdraget (E 6 og R 3) til Kvikne. Dessuten er det 
veg langs Byna og Grana. Tettsteder ved vassdraget er Berkåk, Løkken Verk 
og Orkanger. For øvrig ligger Trondheim, Heinrlal, Støren, Tynset, Oppdal og 
Rindal nær vassdraget. 

Vassdraget er langt og vidt forgrenet. Det knytter seg ulike interesser 
til det, alt etter som hvilke områder det renner gjennom. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiten beharrllet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen utbygd vasskraft av betydning. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes planer om utbygging av i alt 1100-1150 GWh i Orklavassdraget. 
Det er tale om tre adskilte prosjekter, hvorav "Øvre-Orkla"- og "Grana"- 
prosjektene begge kan utbygges separat. "Nedre Orkla" trenger reguleringene 
i de øvre delene av vassdraget, mens "Svorka-TrevJa" kan utbygges separat. 
Svorka-TrevJa-prosJektet blir imidlertid da så dyrt at det neppe er realiser- 
bart. 
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a) I Øvre Orkla foreligger det planer som går ut på regulering av Falning- 
sJøen og SverJesJøen. I tillegg dannes et kunstig magasin, Innerdals- 
magasinet, ved at Inna demmes opp like nedenfor Tronseter. Ca. 5,5 km2 
av dalen vil derved settes un:ler vatn. 

Reguleringer: 

FalningsJøen 
SverJesJøen 
Innerdalsmagasinet ca. 

+ 25 m 
+ 3" 
+ 35" 

- 22 m 
- 2 " 
(bare 30 m regulering). 

De to øverste kraftverk vil utnytte fallet fra FalningsJøen/SverJesjøen 
til Storeng, respektive fallet fra Innerdalsmagasinet til Botnan ved 
Orkla. 

Fra Botnan til Bratset ved Orkla er det mulig å bygge ut fallet i to 
kraftverk, beliggende ved Innset og Bratset. Det er også mulig å bygge 
det ut i et felles kraftverk ved Bratset. 

Samlet årsproduksjon for Øvre Orkla vil bli ca. 530 GWh i kostnadsklasse 
II B. 

b) For bielvene Grana, Jøla og Tynna finnes det også utbyggingsplaner. Dette 
såkalte Grana-prosjektet går ut på å danne et stort kunstig magasin i 
Grana, Nerskogen-magasinet, og utnytte fallet derfra og ned til Orkla. 
Kraftverket er foreslått plassert ved Hol, men det finnes også alternative 
løsninger med utløp ved Grindal eller ved Å. Med utløp ved Grindal kan 
det bli aktuelt å dele fallet i to trinn, slik at bielven Løva kan tas inn 
i det nederste kraftverket. 

Magasinet på Nerskogen vil gi en maksimal op:p:iemming på ca. 40 meter og 
medføre at 6,6 km2 av dalen demmes ned. 

I tilknytning til hovedutbyggingen er det ønskelig å overføre Jøla og en 
del bielver til Nerskogenmagasinet fra vest, samt fange opp Tynna og en 
del bielver i driftstunnelen mot Hol. Det vil da være ønskelig med et 
ekstra magasin i Minilla. En kunstig innsjø på ca. 3 km2 og maksimal opp- 
de!Jllling 18 m kan bli nØdvendig. 

For å utjevne vassfØringsvariasjonene i Orkla er det foreslått å bygge et 
mindre utjevningsmagasin ved Mærk. 

Granaprosjektet vil kunne produsere vel 250 GWh/år i klasse II A. 

c) Det foreligger også en utbyggingsplan for "Nedre Orkla". Kraftverket 
er tenkt plassert ved Hongslo. I dette kraftverket utnytter man fallet 
mellom Bjørset og Hongslo i Orkla. Dette kraftverket vil dra nytte av 
reguleringene i Øvre Orkla og Grana. 

I samme stasjonen utnytter man også fallet mellom SvorksJøen og Hongslo. 
SvorksjØen er tenkt senket 11 m og demmet inntil 0,7 m. 

Det er også tenkt bygget et kraftverk høyere oppe i Svorka. Dette utnyt- 
ter fallet mellom "Lillebumagasinet" og SvorksJøen. Lillebumagasinet blir 
dannet som en kunstig innsjø ved at bielva TrevJa demmes opp ca. 11 m. 
Innsjøen vil bli vel 6 km2 og bl.a. demme ned Prestbuvatnet. For øvrig 
er bare HulsJøen tenkt regulert. Det er foreslått 4 m oppdemming og 13 m 
senking. 



165 

Samlet produksjon for Nedre Orkla og Svorka-Trevja blir 300-350 GWh i 
klasse III. 

Staten eier noe vasskraft i Svorka. 

VERNEim'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

En har ikke fått inn opplysninger om hvilke naturvern- og frilufts- 
interesser som knytter seg til v, ssdragets ulike deler og vil av den 
grunn bare omtale Grana og Reisa med Jøla som kommer fra Trollheimen. 

Store deler av Trollheimens nedbørfelt er nyttet for kraftproduksjon i 
Folla-Vindølautbyggingen og Drivautbyggingen). Trollheimen ligger 
sentralt til for befolkningen i Trondheim, Sunndalsøra, Åndalsnes og 
Molde. Med bil fra Trondheim er det således ikke mer enn 1½ times 
kjøring til Nerskogen. 

Trollheimen har etter forholdene et rikt dyreliv. Det er et godt utbygget 
løypenett med turisthytter som dels eies av private og dels av vedkommende 
turistforeninger. Trorrlhjems Turistforening har 4 turisthytter med en 
sengekapasitet på 180. Foreningen regner med 7000-8000 gjestedøgn på 
disse hyttene hvert år. 

Det er Trollheimens natur med myr, skog og fjellformasjoner, planter og 
dyreliv som gjør den særlig attraktiv for friluftsliv. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Trollheimen er geologisk sett et av de mest komplekse i de sentrale fjell- 
strøk. I vest er det fortrinnsvis tungt forviterlige prekambriske gneiser. 
De vestlige trakter er en del av Trondheimsfeltet som bl.a. inneholder 
lettforviterlige og næringsrike bergarter (fyllitter, glimmerskifer og 
grønnsten) . 

Området har for en stor del såteformet fjell og skarpe kalll!ler. 

Det er de lettforviterlige fyllitter og glimmerskifere som danner 
grunnlaget for den overmåte artsrike og særpregede flora i Trollheimen. 

Trollheimen er et nøkkelområde for forståelsen av hva som er skjedd i 
vårt lard under og etter siste istid. Det er botaniske irrlikasjoner på 
at nedisingen ikke har vært total i dette området. Fra et naturviten- 
skapelig synspunkt er det av særlig betydning at det ikke blir foretatt 
inngrep som Ødelegger dagens og fremtidens forskningsnruligheter. Dette 
gjelder særlig området mellom Gjevilvatnet, Nerskogen og dalføret til 
Folla (Gjevilvasskarrrnen, Blåhø, Tyrikvamfjell, Harrnna.rhø, HØghØ, Skrikhø, 
GravhØ, Geithetta, Svarthetta, Svartådalen, Trollhetta, Mellomfjell 
Bolmetrollhetta). 

Orkla er det eneste større vassdrag i Sør-Trøndelag som ennå ikke er regu- 
lert. Orkla er av interesse for den naturvitenskapelige forskning på 
flere felter, hvorav kort skal nevnes: Fiskeribiologiske urrlersøkelser har 
pågått i dette vassdraget i flere år, og skal fortsette. Etter den offi- 
sielle statistikk er Orkla et av landets beste vassdrag hva bestarrlen av 
laks og sjøaure angår. Omkring Urvatnet som gjennom Svorka drenerer til 
Orkla er et skogsreservat på 1155 da fredet. Videre har man et spesielt 
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verneverdig område i juvet mellom Berkåk og Ullsberg. Det er her lokali- 
teten som helhet - sammensetningen av enkeltkomponentene - som gjør juv- 
området spesielt interessant, hvorfor det ikke har noen hensikt å trekke 
fram enkelte faktorer i denne forbirxielse. 

UTVALGETS VURDERING 

- 

Utvalget finner på nåværende tidspunkt ikke å kunne ta Orklavassdraget eller 
deler av det med i verneplanen. Det vil imidlertid presisere ønskeligheten 
av at eventuell kraftutbygging må utformes slik at den del av Trollheimen 
som ennå ikke er berørt av kraftutbJing og arxire inngrep (veger m.v.), 
av hensyn til friluftslivet og de naturvitenskapelige interesser blir bevart 
mest mulig intakt. 

Objekt nr .131 

STJØRDALSELV og VERDALSELV med FORRA - Vassdrag nr.504 og 514 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Nord-TrØrxielag 
Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger 
StjØrdalselv 2114 kW2 
Verdalselv 1397 

Farra har sin begynnelse i områdene omkring Færen og Langen nord for 
Meråker i StjØrdalen og syd for Inndalen. Færen og Langen er eneste 
større vatn i vassdraget som renner ut 1 Stjørdalselv ved Hegra. 

Det er veg langs vassdragets nedre del fram til Alrnli. Det er også veg 
fram til Sulåmo ved Færens østbredd. For øvrig fører det flere veger inn 
til nedbørfeltets vestlige randsone. Adkomstmulighetene for befolkningen i 
Trondheims-, Stjørdals- og Verdalsområdet er gode. 

GABRIEI.SEN-KOMI'IttN - ( G 72) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til at Forravassdraget blir 
utbygd og regulert, slik som forsvarlige økonomiske og tekniske 
hensyn tilsier. Komiteen viser til at det i Nord-Trørxielag 
vil bli et ganske stort uberørt område mellom Skjækervatn i 
Verdal og grensefjellene mellom Snåsa og Lierne." 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Farra-vassdraget i gruppen "Er tidli- 
gere avgjort eller bØr kunne utbygges". 

Verneforslag fra Fylkesfriluftsnemrrla var grunnlaget for at Gabrielsen- 
komiteen beharrllet vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Forra mottar ubetydelig tilførsel av forurensinger. Verdalselva er 
betydelig forurenset ved elvas munningsområde i sjøen, men høyere opp 
i vassdraget er det bare tilførsel av forurensinger fra Jordbruk og 
mer og mirrlre spredt bebyggelse. 

b. Vassforsyning 

En er ikke kjent med større fellesuttak av vatn fra vassdragene. 
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c. Vasskraft 

StJØrdalselv: 

Utbygd vasskraft 

Kopperå I &:J GWh 
Kopperå II 31 II 

Turifoss 19 II 

Nustadfoss 11 II 

Funna 54 II 

Reguleringer: 

Skurdalsvatnet 
Hallsjøen 
Fjergen 
Funnsjøen 

5,9 m 
7,2 II 

7,9 II 

10,5" 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det planlegges en fellesutbygging av Verdalselva og Stjørdalselva. Den 
mest omfatten:ie planen tar med alle Verdals- og StjØrdalselvas bielver fra 
Skjækra i nord til Skurdalsåa i sør. 

Produksjonen vil bli ca. 14o0 GWh brutto. De fem kraftverk som allerede 
er utbygd, vil miste storparten av sitt tilsig. Nettoproduksjonen for den 
nye utbyggingen (Ferra-verkene) vil derfor bare bli ca. 1200 GWh/år. 

Det arbeides nå med to hovedalternativer med utløp ovenfor Flornes i 
StjØrdalen, resp. Vuku i Verd.alen. 

Alternativvalget henger tildels sammen med hvilke felter som blir med i 
den endelige utbyggingsplan, men nettoproduksjonen vil bli omtrent den 
sarmne. 

Det vil bli aktuelt med reguleringer i følgende vatn: 

I Stjørdalselv: 

Færen (hovedmagasin) 

Dessuten de 4 nåværende magasiner som kan bli ytterligere sen- 
ket. 

I Verdalselv: (se for øvrig notat om Verdalselv): 

SkJækervatnet 

Veravatnet 

Innsvatnet 

Reguleringen i hovedmagasinet Færen kan by på problemer. Man utreder 
derfor muligheten for å sløyfe oppdemming, men til gjengjeld ta en maksi- 
mal senking av innsjøen. Damstedet må imidlertid være nesten helt nede 
ved sarmienløpet av Forra og Hårskallåa for å få sistnevntes felter med i 
reguleringen. Dette betyr igjen at dalføret mellom dalllJlen og Færen blir 
satt uro.er vatn (til Færens nåværende normalvasstam). 

Utbyggingen av StJØrdalsvassdraget alene ligger i kostnadsklasse II A, 
mens feltene til Verdalselva er noe dyrere å bygge ut. 
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Staten eier em.el av vasskraften, og det er Statskraftverkene og Nord- 
Trømelag Elektrisitetsverk som har utarbeidet ovennevnte plan. 

Verdalselv: 

Utbygd vasskraft 

Ulvilla kraftverk 4 GWh 

Ba.re Kjesbuvatn er regulert. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det planlegges en fellesutbygging med de nordligste bielvene til 
Stjørdalselva. Fra Skjækervatn tenkes Verdalselvas nordlige felter 
overført til Veravatn. Fra Veravatn vil vatnet enten bli pumpet opp 
i Færen-magasinet i StjØrdalsvassdraget, eller utnyttet direkte i et 
kraftverk ved Vuku i Verd.alen. Dette vil avhenge av utbyggingsmåten, 
hvorvidt fellesutbyggingen skal skje til StjØrdalen eller Verd.alen. 

I Verdalselv kan det bli aktuelt med ca. 15 m oppdemming av Skjækervatn, 
samt beskjedne reguleringer i Veravatn og Innsvatn. 

Vedrørende produksjonsdata vises til Stjørdalselv. 

Verdalselva anses ikke separat utbyggbar på grunn av mangel på magasin- 
muligheter. 

Staten eier ikke noe vasskraft i Verdalselva. 

VERNEit-.'TERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Området omkring Farra og Færen er velegnet for friluftsliv og rekreasjons- 
formål på grunn av sine naturkvaliteter. 

Områdene langs vegen til Sulåmo er i stor utstrekning nyttet for hytte- 
bebyggelse. Utenom disse områdene og 3 - 4 hytter ved Færoset er det ikke 
fritidsbebyggelse ved Færen. 

Færen har fine badestrender som nyttes for camping og badeliv. 

Både Farra og Stjørdalselva er gode gyte- og oppvekstelver for laks og 
sjøørrt. Særlig laksefisket har stor betydning såvel økonomisk som 
rekreasjonsmessig. I Stjørdalselva selges ifølge Inntrømelag Laksestyre 
ca. 1500 fiskekort pr. år. Hertil kommer grunneiernes eget fiske. Det 
drives kulturarbeider for fremme av laksefisket så som bygging av lakse- 
trapper og utsetting av yngel. Det er um.er planlegging et utvidet anlegg 
for yngelproduksjon. Elvas produksjon av laks har betydning for lakse- 
fisket 1 sjøen. Det hevdes at laksefisket i sjøen utgjør 90 - 95% av den 
totale fangstmengde. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Den klimasone som geografisk strekker seg gjennom det sydligste Sverige 
og Norge, kommer også inn i Trømelag i distriktet Stjørdal-Verdal. Dette 
medfører at man uventet langt nord får et egenartet blamingsområde med 
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mange interessante forhold både hva plante- og dyreliv angår. Berggrunnen 
i Forras dreneringsfelt er tildels kalkrik, og i tilknytning til vassdraget 
ligger Forradalsmyrene som dominerer størsteparten av området Færen - 
Risvola - Amlivola - Hårskallen. Forradalsmyrene er som larxlskapstype 
eneståerxle selv i det myr-rike Trøndelag, og sett i skandinavisk må.lestokk 
må dette kjempeområdet av rikmyrer karakteriseres som ganske eneståerxie. 

Forradalsmyrene omfatter en rekke forskjellige myrtyper fra de bratte 
bakkemyrer til meget velutviklede terrengbedekkerxie myrer. Sistnevnte 
myrtype er ikke registrert andre steder i Norge, men er vanlig forekom- 
mende på de britiske øyer. 

Det er viktig her å påpeke at man ikke bare bør bevare de ulike myrtypene, 
men at selve myrlandskapet som sådant- en mosaitk av ulike typer med for- 

skjellig næringsnivå - må bevares. To av områdene i det myrkompleks som 
står i tilknytning til Forra er allerede foreslått fredet, nemlig dal- 
føret mot Hårskallen og området øst for Grytesvola. 

Det må dessuten nevnes at områdene ved Forravassdraget representerer en 
viktig viltbiotop både hva pattedyr, fugl og fisk angår. 

Forskningsarbeider pågår stadig i Forradalsområdet, både for undersøkelse 
av botaniske og zoologiske forhold. Dessuten vil ventelig undersøkelser 
bli igangsatt for å ivareta de arkeologiske interesser som også knytter 
seg til dette feltet. Forradalsmyrene har også meget stor verdi i under- 
visningsøyemed, og er tenkt benyttet som ekskursjonsområde for Universi- 
tetet i Trondheim. - Den internasjonale hydrologiske dekade har valgt 
Forravassdraget som fast målestasjon. Vassdraget er prioritert som 
verneverdig av naturvitenskapelige grunner. 

UTVALGETS VURDERING 

Området mellom Stjørdal og Verdal er et meget benyttet friluftsområde. De 
store myrene er et potensielt jordbruksområde på samme tid som de vitenska- 
pelige verneinteresser her er særskilt store, såvel zoologisk som botanisk. 

Utvalget finner vassdraget meget verneverdig, men før det tas stilling i 
saken vil man foreslå at det blir foretatt en totalplanlegging av området. 

og Gjærevoll 
Elgmork/mener prinsipielt at Forravassdraget representerer så store natur- 
vitenskapelige interesser at det må legges avgjØrerrle vekt på disse ved den 
videre planlegging. 

Objekt nr.142 

ÅBJØRAVASSDRAGET - Vassdrag nr.6o8 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Nordlarrl 
Bindal 
608 km2 

ÅbjØravassdraget har sine kilder i fjellområdet mellom Tosenfjorden og 
Majavatn ved E-6 i sydlige del av Nordland. Vassdraget løper i loner, fosser 
og stryk fram til utløpet i sjøen ved Åbygda ved Osa i Tosenfjorden. 

Det er ikke vegforbirxlelse til Åbygda, men det går en isolert vegparsell 
et stykke oppover langs elva til Fuglstad. En må regne med at kommunikasjons- 
forholdene til Åbygda vil bedre seg. Vassdraget med omgivelser må 
derfor ventes å få turistmessig betydning. Området ligger ikke så langt unna 
Mosjøen, Namsos og Steinkjer. Det er ca. 200 km til Trorxlheim. 
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GABRIELSEN-KOMITI:EN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKJ-ITSK UTNY'ITELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er prosjektert utbygging av ÅbjØravassdraget i to kraftverk, som utnytter 
henholdsis øvre og nedre del av vassdraget. 

a) Det ene kraftverket utnytter fallet fra Øvre Kalvvatn til Kolsvikbogen i 
Tosenfjorden. I tillegg til de naturlige nedslagsfelter er det tenkt 
overført et 22,3 km2 felt fra Holmvasselv i Vefsnvassdraget, og et 18,0 
km2 felt fra Store Frøiningsdalselv. 

Reguleringer: 

Øvre Kalvvatn 
Kalvvatn (kote 785) 
Vatn kote 534 (NNØ for Øvre Kalvvatn) 

Produksjon ca. 400 GWh i kostnadsklasse II A. 

+ 31 m 
+ 0 m 
+ 0 m 

- 1,5 m 
-10 m 
-10 m 

b) Feltene nedenfor Øvre Kalvvatn fanges opp i Åbjørvatnsom blir eneste 
magasin for nedre kraftverk. ÅbJØrvatn er tenkt senket 14 m og demmet 
opp 18 m. Kraftverket utnytter fallet mellom ÅbJØrvatn og foten av 
Lomfossen. 

Produksjonen i nedre kraftverk blir vel 100 GWh i kostnadsklasse II A. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

Ved fredning av hele vassdraget vil all kraftutbygging måtte sløyfes. Et 
forslag går ut på fredning av nedre del av dalen. I så fall må Nedre ÅbjØra 
kraftverk sløyfes, mens de øvre deler av vassdraget ennå kan utbygges separat. 

Staten eier en stor del av vasskraften. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

De øvre deler av vassdraget som danner flere vatn, renner i høyfjells- 
trakter med fjellflora. Nedenfor Kalvvatn og Kalvkruvvatn møter en 
bjørkeskog, senere også granskog. Det er lokale urskogområder. Så vel 
flora som fauna anses for å være rik. Det er godt fiske, ørret i hele 
vassdraget og laks i de nedre deler. laksefisket bør kunne forbedres 
bl.a. ved laksetrapp.Det eretubetydelig antall hytter i nedbørfeltet. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGEI'S VURDERING 

ÅbjØra-vassdraget renner gjennom et praktisk talt uberørt område med betyde- 
lige naturverdier. De naturvitenskapelige interesser er ikke tilstrekkelig 
klarlagt. Videre er planlegging av kraftutbygging ikke kormnet langt. På 
denne bakgrunn foreslår utvalget at det først på et senere tidspunkt tas 
standpunkt til vassdraget. 

Objekt nr.149 

VEFSNAVASSDRAGET - Vassdrag nr.634 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Nordland 
Hattfjelldal, Grane og Vefsn 
4207 km2 

Størsteparten av vassdragets nedbørfelt ligger mellom E 6 og svenskegrensen 
nord for fylkesgrenser. mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Minste delen av 
nedbørfeltet ligger på vestsiden av E 6. Tiplingelva renner fra nordre del 
av Børgefjell nasjonalpark ned i Susendalen. På vegen fra Susendalen til 
Hattfjelldal tar vassdraget opp en rekke sideelver. Mellom Hattfjelldal og 
Trofors ved E 6 tar Vefsna opp Store Fiplingdalselva som kommer fra Øvre og 
Nedre Fiplingvatn. Ved Trofors møter Vefsna Sveinungsdalselva som kommer fra 
Store og Lille Majavatn. Vel en mils veg nedenfor Trofors danner Vefsna 
Laksfors. Mellom Trofors og utløpet ved Mosjøen tar Vefsna opp en rekke side- 
elver, herunder Eiteråga fra vest og Gluggvasselva fra øst. 

Det går veg langs alle vassdragets større forgreninger, bortsett fra de 
øvre deler. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G76 og 77) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen mener at en eventuell regulering av Store Majavatn, 
særlig av turisttrafikkmessige hensyn, bør gjennomføres så 
skånsomt som mulig. Komiteen forutsetter at det undersøkes 
om det ikke er mulig helt eller delvis å spare Store Majavatn 
for regulering ved forskyvning av magasinet til andre vatn i 
vassdraget." 

"Komiteen anbefaler Laksfors unntatt fra utbygging i 10 å r .  
Man forutsetter at spørsmålet om fortsatt fredning blir vur- 
dert innen perioden er ute." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Store Majavatn (G 76) i gruppen 
"Øremerkes/særskilt behandling". 

Laksfors (G 77) er ført 1 gruppen "14 fossefall som anses som utpregede 
turistattraksjoner". Komiteen forutsetter at standpunkt til fossens errlelige 
skjebne først blir tatt etter nærmere utredning. 
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TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdragets nedre del ved Mosjøen er en del forurenset. Ellers foreligger 
ikke opplysninger. 

b. Vassforsyning 

Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen utbygd vasskraft av betydning, men 317 km2 i den nordlige 
delen av nedbørfeltet er overført til Røssåga og utnyttet der. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Statskraftverkene har påbegynt en omfatterrle utbyggingsplan, og man vur- 
derer bl.a. muligheten for en hydraulisk samkjøring med Røssåga. 

Urrler forutsetning av at det ikke etableres hydraulisk forbirrlelse med 
Røssåga, kan følgende plan bli aktuell: 

Unkervatnet vil bli hovedmagasin med relativt stor regulering. Øvre 
og nedre Fiplingsvatn reguleres moderat. Sefrivatn og Lille Majavatn 
kan bli demmet opp til Store Majavatns nivå. Store Majavatn blir neppe 
regulert. 

Magasinene koples samnen med tunneler. Sefrivatn/MaJavatn må først pumpes 
opp i Øvre Fiplingvatn. Fra hovedmagasinet i Unkervatn føres drifts- 
tunnelen via Fiplingdalen, og fallet til Grane nedenfor Trofors utnyttes. 
Fiplingvatna tas inn på driftstunnelen med eget inntak. 

For å utnytte restfeltene i Vefsna vil det bli aktuelt med en mimre opp- 
de!lllling for å etablere et inntaksmagasin ved Veltan, nedenfor sarranenløpet 
av Vefsna og Fiplingdalselva. Restfeltet vil bli utnyttet i et eget 
aggregat i det felles kraftverket. 

Nettoproduksjonen for hele prosjektet vil bli kna.pt 2000 GWh i kostnads- 
klasse II A. 

Det er også mulighet for å overføre Gåsvatn til Sefrivatn. Underveis 
vil man da fange opp de øvre feltene av Gåsvasselva og Holmvasselva. 
Dette vil kunne gi omlag 130 GWh, hvorav Holmvasselva representerer ca. 
50 GWh alene. Prosjektet er ikke urrlersøkt økonomisk. 

Det er også mulig å utnytte fallet fra Østre Tiplingen og til Susna. 
Dette vil imidlertid betinge magasiner i Østre og Vestre Tiplingen, noe 
som trolig vil komme i konflikt med Børgefjell nasjonalpark, idet grensen 
for denne går mellom de to vatna. Prosjektet er foreløpig lite utredet. 

Vefsna-utbyggingen innbefatter ikke I.aksforsen, som derfor ikke vil bli 
direkte berørt. Men fossen vil miste en betydelig del av sin sorrnnervass- 
føring med tilsvarende økning i vintervassføringen. 
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Laksfarsen og Farsjordfoss vil kunne gi nærmere 1,30 GWh hver, i kostnads- 
klasse II B. Det er også mulig å bytte ut fallet i Eiteråga til Fors- 
jorden i Vefsna. Dette er ennå ikke utredet, men vil trolig kunne gi ca. 
70 GWh i midlere prisklasse. - Laksfars, Forsjordfors og Eiteråga om- 
fattes ikke av Statskraftverkenes plan. 

Staten eier mesteparten av vasskraften i Vefsna. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vefsna-Susnavassdragets nedbørfelt dekker store områder i sydlige deler 
av Nordland. Nedbør-f'e L tet består av variert natur med fjell, frodige 
daler, snøbreer, fossefall og en mengde vatn. Denne variasjon gjør 
landskapet særlig attraktivt, såvel for turister som fotvan:irere. Det 
er laks og ørret i vassdraget. Det er bygget en del hytter i området. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Vefsna omkranser den nordlige del av Børgefjell, og får tilløp fra bl.a. 
Fiplingsvatna ved Store Fiplingdalselva langs vestsiden av Børgefjell. 
Vassdraget står i nær tilknytning til Børgefjell nasjonalpark og bør be- 
vares uregulert. Hva de nedre deler av Vefsna angår, er berggrunnen her 
rik på kalk. Dette kommer til uttrykk i en velutviklet kalkflora, og 
dalføret må sies å være typisk for kalkrike strøk. Forekomsten av nord- 
larrlsrørkvein, som strekker seg i et belte over i Sverige, er den eneste 
forekomst av planten i Europa, noe som gjør forekomsten av spesiell 
interesse naturvitenskapelig sett. 

Vefsnavassdraget er på grunn av sitt uvanlige og kompliserte drenerings- 
system også av interesse for studiet av landskapsutvikling. Drenerings- 
nettet, samt mange av landskapsformene danner tilsammen et interessant 
geomorfologisk system. 

Ved Unkervatn, et sidevassdrag til Vefsna, har Den internasjonale hydro- 
logiske dekade en målestasjon som er i kontinuerlig drift. Ut fra et 
naturvitenskapelig syn er vassdraget prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Vefsnavassdraget har stor verneverdi både for friluftsliv og naturvitenska- 
pelig forskning, samtidig som utbyggingsinteressene i vassdraget er store. 
I denne situasjon vil utvalget peke på at Susnavassdraget ovenfor Gryteselv 
og Eiteråga utpeker seg som spesielt verneverdige. Utvalget vil derfor be om 
at det ved den videre planlegging såvidt mulig unngås at disse vassdrag blir 
berørt av kraftutbygging. - For Susnavassdraget vil utvalget også peke på 
den nære beliggenhet til BØrgefjell nasjonalpark og planer for utvidelse 
av denne nordover. 

Objekt nr.152 

RANELV - Vassdrag nr.655 

Fylke: 
Konmune: 
NedbØrfel t: 

Nord.land 
Rana 
3496 lan2 
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GABRIELSEN-KOMrlttN - (G 78) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen finner å ville uttrykke tilfredshet over at Rauvatn 
og området for øvrig er holdt utenfor utbyggingen. Man viser 
til at området er et populært sportsfiskestrØk, at det alle- 
rede er bygd 200-300 hytter der og at mellomriksvegen går langs 
store deler av Tverråvassdraget." 

Verneforslag fra en rekke lokale instanser var grunnlaget for at Gabrielsen- 
komiteen behandlet vassdraget. 

TEKNISK UTNY.rl'EI.SE 

Utbygd vasskraft 

Rana-verkene har utnyttet en del av bielvene på Ranelvas sydside. 

Et mindre kraftverk, Ildgruben, utnytter fallet i Tverråga, i alt 19,4 GWh. 

På nordsiden av Ranelva har man utnyttet fallet fra Langvatn til Ranfjorden. 
Produksjon Langvatn kraftverk 315 GWh. 

Et mimre kraftverk utnytter fallet i Reinfossen, 14 GWh. 

Reguleringer: 

Kal vatn 
Tverrvatn 
Rauvatn 
Langvatn 

43,0 m 
3,0 " 
1 ,8  " 
2,7" 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Høsten 1970 er det gitt tillatelse til endring i manøvreringsreglementet 
for Rana-verkene. Dette medfører av 85 km2 av "Nord-overføringen" (bortsett 
fra et 5 km2 felt til Kobberskardsva tn) samt 68 km2 av "Øst-overføringens" 
felt unntas fra utbyggingen. Dette skyldes at utbyggeren etter grundigere 
undersøkelser har kommet til at utbyggingskostnaden i dag vil bli for hØy. 

I korthet innebærer planerrlringen at tunnelsystemet fra Jordbekkvatn via 
Kobbervatn til Langtjern ved Kalvatn blir sløyfet, bortsett fra Kobberskards- 
våtns felt som overføres til Blerekvatns felt ved en kort kanal. De rester- 
ende uberørte felter er: 

Jordbekkvatns felt 
Messingågas felt 
(Jarfjellbekken og Kjerringvatn) 
Kobbervatns felt 
Rismålsbekkens felt 
Rismålelvas felt 

26 km2 

27 " 
23 " 
7 " 
2 II 

Produksjonsgevinst for Kobberskardvatn er 6 GWh i klasse I. Resten av Nord- 
overføringen ville ha gitt ca. 120 GWh i klasse III. 

Øst-overføringen blir uerxlret fra Arxlfjellelv mot Kalvatn. Øst for Andfjell- 
el v tas Sølvbekken inn på et høyere nivå og overføres til Gubbel tågas felt 
ved 2 kanaler. Inntaket i Gubbeltåga er også hevet for å gi større gradient 
og derved kunne redusere tverrsnitt og kostnad på overføringstunnelen mot 
Kalvatn. Feltene nord for Sølvbekken sløyfes helt. 
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De uberørte felter i forhold til opprinnelig utbyggingsplan: 

Randalselvas felt 
Stokkas felt 
Nasafjellbekkenes felt 
Sølvbekkens felt 
Gubbeltågas felt 

"'57km2 
15 fl 

10 fl 

3 " 
3 " 

Produksjonen for st-overføringen vil bli ca. &J GWh (klasse III) mirxire enn 
opprinnelig planlagt. 

Staten eier det meste av vasskraften. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget viser til Gabrielsen-komiteens konklusjon. Ellers pekes på at de 
planerx:l.ringene som det er gjort rede for, må vurderes som en positiv utvik- 
ling i naturvernmessig sammenheng. 

Objekt nr.153 

SALTFJELLOMRÅDET, sør og nord for polarsirkelen 

Fylke: 
Kommuner: 

Nordlarxi 
Rana, Saltdal, Beiarn, Skjerstad og Meløy 

Vassdragene i området er: 

1. Saltdalsvassdraget med Junkerdalselva og Viskisbekken. 

2. BjØllåga, Tespa, Stornrlalsåga, Blakkåga og Glommåga i Rana.vassdraget. 

3. Beiarvassdraget med Tollåga og Gråtådalen. 

Innenfor det ca. 1100 km2 felt som er foreslått fredet av naturverninspek- 
tøren, berøres følgende 3 vassdrag: 

Ranaelv 
Beiarelv, Storåga 
Saltdalselv, Saltelv 

vassdrag nr.655, totalt nedbørfelt 3496 km2 
" " 685 " " 1052 " 
" " €$4 " fl 1539 " 

Saltdalsvassdraget her sine kilder på begge sider av øvre del av Lønsdalen 
og renner ut i sjøen ved Saltdal. Junkerdalselva som kommer fra grense- 
traktene mot Sverige, er en av de store sideelvene til vassdraget. 

Ranavassdraget som renner ut i sjøen ved Mo i Rana, har et stortnedbØrfelt 
fra de sørxire deler av Svartisen i vest til svenskegrensen i øst. Nedbør- 
feltet til BjØllåga, Tespa, Storm:ials!ga,Blakkåga og Glomlga strekker seg 
mellom Durrlerlandsdalen i øst og sørxire del av Svartisen i vest. 

Storåga med Tollåga som renner ut i sjøen ved Beiarn, har sitt nedbørfelt 
på begge sider av Beiardalen. 

De eneste veger som skjærer seg gjennom eller dypt inn i fjellområdet er E 6, 
vegen opp gjennom Beiardalen og vegen inn Junkerdalen. Jernbanen følger 
Durxierlarxisdalen og Lønsdalen gjennom området. Selv om fjellområdet er stort 
og uberørt, er det likevel lett tilgjengelig. Nærmeste byer og stØITe tett- 
steder er Mo i Rana, Glomfjord, Rognan, Fauske og Bodø. 
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GABRIEI.SEN-KOMITtEN - (G 79) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteens bemerkninger: 

Bortsett fra Børgefjellområdet lengst sør i fylket synes 
Saltfjellområdet å være det eneste store sammenhengende fjell- 
område i Nordland som er lett å ferdes i og byr på gode mulig- 
heter for turisttrafikk, samtidig som det er meget naturskjønt 
og byr på ting av in,eresse når det gjelder flora og fauna. 
Området ligger også sentralt i fylket. Komiteen anbefaler at 
det område som omfattes av naturverninspektørens forslag til 
nasjonalpark, bevares uberørt. Det sanrne gjelder dettilstø- 
tende område vestenfor begrenset slik: "Fra Istirxi rett vest 
til Snetirxi på grensen mellom Meløy og Nord-Rana, videre Nord- 
Ranas grense mot Meløy og RØdøy til polarsirkelen. Derfra øst- 
over i rett linje til henimot Mangholmsvatns nordvestlige ende 
og videre i rett linje forbi vesterxien av Svartisvatn til 
Blakkåtind." På grunn av at det ikke foreligger tilstrekkelig 
utredet alternative utbyggingsplaner med og uten regulering av 
Nordre Bjellåvatn, finner komiteen imidlertid ikke å kunne ta 
standpunkt til spørsmålet om å bevare dette vatn uberørt. 

Um.er hensyntagen til de meget store kraftmengder området 
representerer, forutsetter formannen, Eriksen, Kjelsrud og 
Mengshoel at fredningen i hele det ovennevnte område begrenses 
til 10 år og at spørsmålet om fortsatt fredning blir tatt opp 
til vurdering innen 10-årsperiodens utløp. 

Krogh og Lyng anbefaler området bevart uten tidsbegrensning. 
De viser til at Nordland ved siden av Hordaland er vårt kraft- 
rikeste fylke og umerstreker at komiteen ellers ikke har 
foreslått noe område i Nordlarrl av særlig betydning for kraft- 
utbyggingen bevart uberørt. 

Traktene mellom Junkerdalen og Solvågtim er, etter hva komi- 
teen har fått opplyst, av de mest kjente plantestrøk i Skan- 
dinavia. Komiteen anbefaler Solvågvatn m/Solvå.gbekken bevart 
uberørt i de nærmeste 10 år framover, idet det forutsettes at 
spørsmålet om fortsatt fredning blir vurdert innen perioden er 
ute. For øvrig mener komiteen at Junkerdalsvassdraget med 
Graddis av turisttrafikkmessige hensyn bør bevares helt ube- 
rørt. 

Komiteen anbefaler ellers at Viskisvassdraget blir bevart ube- 
rørt. 

Når det gjelder utbyggingen av Rana kraftanlegg finner komi- 
teen å ville uttrykke tilfredshet over at Blerekvatna og Vir- 
vatn i Virvasselvvassdraget er holdt utenfor." 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført "Fjellområdet sør og nord for polar- 
sirkelen, Nord-Rana, Saltdal" i gruppen "Øremerkes for særskilt beharx:Uing 
etter nærmere utredning og saksbehandling". 

TEKNISK UTNYITELSE 

Utbygd vasskraft 

Innenfor området som er foreslått fredet av naturverninspektøren, er det 
ingen utbygd vasskraft. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Statskraftverkene forbereder en samlet prosjektering for hele Saltfjellom- 
rådet. Utbyggingen antas å ville gi 3-4000 GWh i midlere kostnadsklasse, 
men kan ikke realiseres uten at den foreslåtte nasjonalpark blir berørt. 

Mer detaljert planlegging har til nå ikke kunnet settes i gang p.g.a. mang- 
lerrle kartgrunnlag, men det er på det rene at storparten av utbyggingen vil 
foregå innenfor det området som er foreslått fredet. Junkerdalen blir bare 
berørt ved at avløpet fra de øvre nedbørfelter (omkring riksgrensen) blir 
ført bort. Viskisbekken føres bort fra Øvre Viskisvatn. 

Staten eier praktisk talt all nyttbar vasskraft i området. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Traktene langs Junkerdalsvassdraget og Viskisbekken med Viskisvatn 
regnes for å være særlig naturskjønne. Det vil bli lagt mellomriksveg 
over til Sverige gjennom Junkerdalen. En må regne med at vegen vil bli 
mye nyttet av turister. Så vidt kjent er det planer om bygging av et 
stort turistsenter på svensk side av grensen. 

Den foreslåtte nasjonalparken er karakterisert av variert og storslått 
nordlandsnatur med fjelltopper, breer, lavere fjellpartier med vidde- 
natur og daler hvor flere er brede elvedaler med bjørkeskog. Det finnes 
mange kalksteinsgrotter i Saltfjelltraktene. I det foreslåtte nasjonal- 
parkområdet og på Saltfjellet for øvrig er det etter forholdene et r k t  
dyreliv. Det finnes gode muligheter for sportsfiske. Det finnes merkede 
og umerkede ruter og turisthytter i området. Direktoratet for statens 
skoger har forbudt hyttebygging i et meget større område enn den fore- 
slåtte nasjonalpark. Saltfjellet ligger meget sentralt til som rekrea- 
sjonsområde for det relativt stor industrisamfunn som er vokst fram i Mo 
i Rana. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Saltdalselv, Junkerdalselva og Lønselva som løper sammen og danner Salt- 
dalselva, drenerer store deler av Saltfjellet. Man finner i disse strøk 
et utmerket urrlersØkelsesområde for avsmeltingsforhold i siste del av 
siste istid, og det er her gjort enestående funn når det gjelder tolkningen 
av avsmeltingsforløpet for landisen i disse trakter. 

I Lønsdalen og over mot BJøllådalen finnes bevart en rekke avsmeltings- 
fenomener, mange så egenartede og av slike dimensjoner at de er eneståerrle 
i sitt slag i Norge. 

Berggrunnforholdene i store deler av Saltdalen er gunstige for vegeta- 
sjonen langs dette vassdraget. I området Junkerdalen-Balvatnet foreligger 
det allerede flere plantefredninger som omfatter tilsammen ca. 90 arter, 
bl.a. i Junkerdalsura. Det ville vært ønskelig om også selve elva hadde 
gått inn i fredningen her. Det arbeides forøvrig med en nasjonalpark -1 
området. 

Saltdalen er et floristisk rikt dalføre, og man finner flere sjeldne 
fjellplanter som når sin sørgrense i Saltdalsområdet. Også zoologisk 
er områdene ved Saltdalsvassdraget interessant, ikke minst fordi man her 
har nordgrense for flere fuglearter. I øvre del av Saltdalsvassdraget 
finnes myrområder som er foreslått fredet. Områdene ved østsiden av 
Lønselva har spesiell interesse som hekke- og rasteplass for en rekke 
fuglearter, deriblant flere sjeldne. Det hevdes at artsrikdorrmen i dette 
området er sammenlignbar med Fokstumyrenes fuglesamfunn. 
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Nordland naturvernforening har foreslått at den planlagte Saltfjellet 
nasjonalpark utvides mot øst, slik at også Lønselva og dette dalføret 
kommer med. Inngrep i fonn av reguleringer i Saltdalsvassdraget, vil 
for den naturvitenskapelige forskning være uheldig, da man må regne med 
at mange interessante biotoper dermed vil bli Ødelagt. - Saltdalselva 
er prioritert som verneverdig av naturvitenskapelige hensyn. 

Beiarelv 

Geologien i Beiarelvas nedslagsfelt består vesentlig av glirmnerskifer og 
kalksteinsbergarter. I forbindese med Beiarvassdraget og sidevassdraget 
fra Gråtådalen, finnes Norges mest utpregede kalkgrotteområde med flere 
strekninger der elveløp er urxierjordiske. Kalkfjellområdet har spesiell 
interesse for studie av forvitring og erosjon under klimaforholdene som 
hersker her nord, og det er viktig som type for studie av kalkgrotte- 
utvikling i differensierte klima.områder. Videre er området interessant 
for undersøkelse av grunnvassforhold og for studier av plante- og dyrelivet 
i disse grottene hvor det bl.a. finnes livsfonner uten pigment. 

Beiarvassdraget som i sin øvre del er relativt upåvirket av menneskelige 
aktiviteter, er aktuelt som type- og referanseområde innen en rekke 
forskningsgrener. Områdene ved Beiarvassdraget er rike og helt sær- 
pregede .hva de botaniske forhold angår, og vil ventelig også ha spesiell 
zoologisk interesse. Kalkområdene i Beiarn gir grunnlag for en plante- 
geografisk sett avvikende flora, og området representerer sydgrensen for 
flere av de nordlige (arktiske) vegetasjonsarter i Norge. Det bør til- 
føyes at Beiarvassdraget, den sydover drenerende BjØllåga samt Saltdals- 
vassdraget må sees i sammenheng. Det foreligger planer om regulering av 
BjØllåga i forbindelse med Ranautbyggingen, og dette vil i tilfelle støte 
mot planene for en Saltfjellet nasjonalpark. BjØllådalen er nylig under- 
søkt botanisk, og dokumentasjon fra dette dalføret foreligger på Botanisk 
museum i Oslo. Det skal imidlertid her presiseres at alle de tre nevnte 
vassdrag bidrar til et helhetlig interessant område av stor naturviten- 
skapelig verdi. - Beiarelva isolert sett, holdes av mange som kanskje 
det mest verneverdige vassdrag man har igjen - uberørt av reguleringer - 
i Nordland fylke. Beiarområdet har også interesse for forskere utenfor 
lam.ets grenser. Det foretas f.eks. ofte ekskursjoner hit fra britiske 
og franske læresteder. - Fiskeribiologiske undersØkelser er igangsatt i 
Beiarvassdraget i å r ,  spesielt med henblikk på studie av laks og aure i 
Tollåga. 

Beiarvassdraget er ut fra de naturvitenskapelige interesser i området 
prioritR.rt som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Saltfjellområdet er av betydelig interesse både hva kraftutbygging og natur- 
vern angår. Utvalget vil påpeke at det her er fremsatt forslag om opprettelse 
av en Saltfjellet nasjonalpark, og at de naturvitenskapelige interesser i om- 
rådet er meget s t o r e .  

Planleggingen av kraftutbyggingen er ikke kommet langt. Utvalget anbefaler 
på det nåværerxie tidspunkt at Saltfjellområdet med bl.a. Saltdalsvassdraget, 
BjØllåga og Beiarvassdraget unntas fra kraftutbygging. 
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Objekt nr .159 

OMRÅDET MELLOM SULITJEIJ.1A OG SKJOMEN - Vassdrag nr.7CJ9, 711, 712, 713, 
7XJ, 731, 733 og 734 

Fylke: 
Kormnuner: 

Nordland 
Fauske, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord og Ballangen 

Den foreslåtte Rago nasjonalpark (ca. 171 km2) ligger nordøst for Fauske og 
grenser inn til den store Padjelanta nasjonalpark i Sverige. Den omfatter 
øvre deler æ La.ksågavassdraget(vassdrag nr. 711) med Litle Værivatnet, Stor- 
skogvatnet m. fl. 

Området har mektig natur med høye fjell, dype daler og elver med stryk og 
fosser. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 80) 

Komiteen tok for seg "Fjellområdene øst for riksveg 50 i Sørfold, Hamarøy og 
Tysfjord sør for Hellemofjorden". Den konkluderte med: 

"Komiteen har intet å bemerke til utbygging av Rombovassdraget, 
Kobbelv-Sørfjordvassdragene, Laksåvassdraget og Fagerbakkvass- 
draget. Angående Kobbelvvassdraget bemerkes at Gjerdalselva, 
med unntak av de omharrllede overføringer av de øverste deler 
av nedslagsfeltet, bør bevares uberørt, særlig av hensyn til 
sportsfisket. 

Når det gjelder Sagelvvassdraget har komiteen intet å bemerke 
til at fallene mellom Rekvatn-Fjerdevatn og Slunkajav'ri-Rekvatn 
utbygges som planlagt med regulering og overføring av Slunka- 
jav'ri og GåigeJav'ri. Vassdraget fra sjøen til og med 7.vatn 
foreslås ellers bevart uberørt. Komiteen har lagt vekt på at 
denne del av vassdraget er meget vakker og for størstedelen 
ligger langs riksvei 50, og at en utbygging gir beskjedne 
kraftmengder." 

Industrikomiteen i Stortinget førte området i gruppen "Er tidligere avgjort 
eller bør kunne utbygges". 

TEKNISK UTNYITELSE 

c. Vasskraft 

A. Tørrfjordvassdraget, fra Andkilvatn 

Vassdrag nr.7CJ9 

Utbygd vasskraft 

Fallet fra Sisovatn (Siidasjav'ri) til Andkilvatn er utnyttet i Siso 
kraftverk. 

Fra sør er overført en del av Laksågas bielver til Sisovatn. 

Samlet produksjon vel 6oo GWh. 

Sisovatn er foreløpig regulert 46,5 m. 

- 
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lytt bar, ikke utbygd vasskraft 

Det er gitt konsesjon på overføring av feltet til Løyt.a.vatn (Luoi'dojav'ri). 
3 min:ire bielver til Austerkrokelv er konsedert overført til Løyt.a.vatn. 
Totalt 52 k:m2. Produksjonsøkning knapt 200 GWh. 

Løytavatn vil bli regulert 19,5 m. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

B. Laksåga og Sørfjord.elv (til Sørfolla) 

Vassdrag nr.711 og 712. 

Nedbørfelt henholdsvis 232 og 116 km2. 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger flere alternativer for utbygging av Laksåga og sørfjord.elv, 
enten hver for seg eller som en fellesutbygging. Langvatn (Gukkesjav'ri) 
i Sørfjordelv er i samtlige alternativ forutsatt overført til Kobbvatn 
(se under pkt.c). 

i) Det mest omfattende alternativ (alt.l) vil tilsammen gi ca. 275 '.}Wh i 
kostnadsklasse II A/B. 

I dette alternativ utnyttes Sørfjordelvas felter i to ulike fall ned til 
Sørfjorden. De lavere felter tas inn nedenfor Kolbakkvatnan, mens de øvre 
felter føres via Langvatn i Laksågavassdraget til Sørsvavatn som blir inn- 
taksmagasinet. - Kraftverket vil medføre følgende reguleringer: Sørsva- 
vatn ca. 5 m, Kolbakkvatnan ca. 20 m og Langvatn i Laksågavassdraget ca. 
15 m. Produksjonen for kraftverket i Sørfjorden vil bli ca. 130 GWh i 
klasse II B. 

I Laksåga forutsettes det bygget 2 kraftverk. Det ene nytter fallet fra 
Faulevatn til Lakshola i Laksåga. Feltene for Moskusdalsvatn og Steins- 
vatn overføres til Faulevatn som reguleres 31,5 m. Produksjonen blir i 
alt ca. 65 GWh i klasse II A. 

Det siste kraftverket utnytter fallet fra Storskogvatn til foten av 
Klipfoss i Laksåga. Feltene fra Litle Værivatn (Bassejav'ri) og Sølvskar- 
vatnan overføres til Storskogvatn. Litle Værivatn reguleres 20 m og 
Storskogvatn ca. 15 m. Kraftverket vil produsere ca. 80 GWh i klasse II B. 

ii) Alternativ 2 er likt alternativ 1, bortsett fra at Sørfjordvassdraget ikke 
utbygges. Faulevatn kraftverk vil derved beholde Langvatn i sitt nedbør- 
felt. Reguleringen i Langvatn kan nå sløyfes. Produksjonen for Faulevatn 
og Storskog kraftverker blir tilsammen vel 190 GWh i kostnadsklasse II A. 

iii) Alternativ 3 er nesten likt alternativ 2, men får i tillegg de øvre feltene 
i Sørfjordelva, ekskl. Langvatn (Gukkesjav'ri). Reguleringene blir som i 

 alternativ 2. Samlet produksjon i alternativ 3 blir ca. 220 GWh i klasse 
II A. 
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Staten eier noe vasskraft i Iaksåga (i feltet til Storskogvatn kraftverk), 
men ingenting for øvrig. 

C. Kobbelv 

Vassdrag nr.713 
Nedbørfelt 400 krn2 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger en plan om utbygging av fallene fra henholdsvis Fossvatn 
(Går'zejav'ri) og Veikvatn til et felles kraftverk ved Kobbvatn. Kobb- 
elvas øvre felter overføres til Linnajav'ri og Fossvatn. I tillegg over- 
føres et 49,5 krn2 felt fra Iangvatn (Gukkesjav'ri) i Sørfjordelv. 

Reguleringer: 

Livsejav'ri 0 
Slarldovagjav'ri + 0,5 m 
Reinoksvatn (Hær'gejav'ri) 0 
Linnajav'ri 0 
Fossvatn (Går'zejav'ri) + 2 m 
Varrevæikajav'ri (Varrevæjekajav'r1)+15 m 
Iangvatn (Gukkesjav'ri) + 3 m 
Veikvatn +13,5 m 
Vatn kote 6)1 0 

- 15 m 
- 4 m 
- 15 m 
- 1 ·m 
- 10 m 

0 m 
- 17 m 
- 16,5 m 
- 10 m 

Samlet produksjon i Kobbelv kraftverk ca. 700 GWh i klasse I. Herav 
utgjør fallet Veikvatn-Kobbvatn ca. 35 GWh i klasse II B. For å gjøre 
denne del av utbyggingen mer lønnsom kan man overføre Gjerdalselvas rest- 
felt ovenfor Gjerdalsvatn til Veikvatn. Dette vil øke produksjonen med 
ca. 55 GWh i kostnadsklasse I/II A. 

Staten eier det meste av vasskraften i Kobbelv. 

D. Hellemofjorden sør 

v vv 
Vassdrag nr.730 (Cuol'dariidjåkka og Vasjaelv, Vassajåkka), og nr.731 
Nedbørfelt henholdsvis 9,5 og 41 km2;og 166 krn2. 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

14,5 km2 av Stabburselvas felter på Hellemofjordens nordside er tenkt 
overført til Bæccelåp'tjåkka og utnyttet der, jfr. pkt.e. 

Fallet mellom Rombovatna og Hellemofjorden utnyttes i et kraftverk ved 
VasJaelvas utløp. 
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Til Rombovatnas felt overføres Cuol'dariidjåkka fra Niei'davag'gi og alle 
feltene til Stabburselv (Burajåkka, Vuotnabatjåkka) som ligger på Helle- 
mofjordens sydside. De overførte feltene utgjør henholdsvis 8,5 og 109,1 
km2. 

Reguleringer: 

Amasvagjav'ri 
Hev'stenjav'ri 
Kjerristjern (Geresjav'ri) 
Huitakjav'ri 
Øvre og Midtre Rombovatn 
Nedre Rombovatn 

0 
+ 2 m 
+ 2 m 
+ 10 m 
+ 28 m 
+ 30 m 

- 15 m 
- 5 m 

0 
- 1 m 

0 
- 3 m 

Produksjonen vil bli ca. 330 GWh i kostnadsklasse I. 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

E. Hellemofjorden Nor'd 

Vassdrag Bæccelåp'tjåkka (unummerert) 
Nedbørfelt 45 km2. 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Fallet mellom Steingjerdevatn (Gær'gebuoc:tbjav'ri) og Fordalvatn 
(Bæccelåp'tjav'ri) utnyttes i et kraftverk ved Fordalvatn. 

Et noe mindre kraftverk utnytter så fallet fra Fordalvatn til Nord.bukta 
(Cærrekluokta) i Hellemofjorden. 

Produksjonen blir vel 80 GWh i kostnadsklasse II A for Fordalvatn kraft- 
verk, og vel 40 GWh i klasse II A for Nord.bukta kraftverk. 

Utbyggingen forutsetter overføring av 14,5 km2 av Stabburselvas felter 
fra Kuvatnet (Gussajav'ri) til Steingjerdevatn, og en tilsvarende over- 
føring fra Run'dajav'ri på 7,8 km2. Run'dajav'ris felt hører til Stor- 
elva til Grunnfjord. 

Reguleringer: 

Kuvatn (Gussajav'ri) + 2 m, 
Run'dajav'ri 0 
Nedre Kvalvatn (Vuolle Svalesjav'ri) + 2 m, 
Steingjerdevatn (Gær'gebuodojav'ri) + 9 m, 
Fordalvatn (Bæccelåp'tjav'ri) 0 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

- 13 m 
- 13 m 
- 3 m 
- 6 m 
- 6 m 

F. Vassdrag til Indre Tysfjord 

Vassdrag nr.733: Sørfjord.vassdraget 66 km2 nedbørfelt 
" unurrmeret: Tverrelva 26 11 11 

11 nr. 734: Austerelva 59 11 11 
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Utbygd vasskraft 

Sørfjord kraftverk 26 GWh. 

Reguleringer: 

Brynsvatn (Saddjemjav'ri) 
Store Kjerringvatn (Stuora 

Akkajav'ri) 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

+ 4 m, 

0 m, 

- 20,3 m 

6,5 m 

Fallet mellom Brynsvatn og Sørfjorden er tenkt utnyttet i et nytt kraft- 
verk, mens det gamle Sørfjord kraftverk som ligger ved Øvre Sørfjord.vatn, 
er tenkt nedlagt. Et 5,2 km2 felt overføres fra Muskvikelv (Rieppejåkka) 
til Dappajav'ris felt. Fra øst overføres Austerfjordelv og Tverrelv til 
Brynsvatns felt. Tidligere reguleringer i Sørfjord.vassdraget Økes betrak- 
telig, dessuten etableres nye magasiner. 

Reguleringer: 

sørfjord.vassdraget: 

Brynsvatn (Saddjemjav'ri) 
Store Kjerringvatn (Stuora 

Akkasjav'ri) 
Dappajav'ri (Svartelvvatn) 
Krokvatn 

Austerdalselva: 

Vatn 1 1 6 1 9 1 1  

8ammelofvatn (Gama.låp'tjav'ri) 
Vatn 1 1 7 5 9 1 1  

Totalt: + 14 m, 

+ 6 m, 

+ 18 m, 
+ 17 m, 

+ 5 m, 
+ 1 m, 
+ 1 m, 

- 25,3 m 

6,5 m 

- 0 m 
- 0 m 

- 0 
- 20 
- 20 

m 
m 
m 

Produksjonen vil bli ca. 235 GWh i kostnadsklasse I/II A. 

Det foreligger også en alternativ plan med separate utbygginger av 
Austerdalselva og Sørfjord.vassdraget, dersom det skulle være ønskelig. 
Reguleringene og de berørte områder blir som ovenfor, og det samme gjelder 
samlet produksjon og kostnad. 

I Austerdalselva utbygges fallet fra Vatn 1 1 6 1 9 1 1  til ca. kote f:IJ i 
Austerdalen. Produksjonen blir ca. 65 GWh i klasse II A. 

Tverrelvas og Muskvikelvas felter utnyttes i Sørfjord kraftverk som får 
en produksjon på ca. 170 GWh i klasse I. 

VERNEINTERESSER 

Utvalget anser verneinteressene for å være tilstrekkelig dokumentert ved 
forslaget om å opprette nasjonalparken. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget mener at Laksåga-vassdraget må unntas fra kraftutbygging i den ut- 
strekning det er påkrevet for å gjennomføre planene for Rago nasjonalpark 

Utover dette finner utvalget på det nåværeme tidspunkt ikke tilstrekkelig 
grunnlag for å foreslå am.re vassdrag tatt med i verneplanen. Området er 
til dels lite kjent, og ytterligere un:iersØkelser må foretas. 
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Objekt nr.160 

SKJOMEN OG OMRÅDET SØR FOR OFO'ffil\NEN (KJÅRDALELV OG ELVEGÅRDSELV) - 
Vassdrag nr.  T:[7 og 7;:!3 

Fylke: 
Kommune: 

Nordlam. 
Ankenes 

Kjårdaelva og Elvegårdselv (Skjema) har sin begynnelse i fjellområdene sør 
for Narvik, i grensetraktene mot Sverige. Kjårdaelvas hovedløp kommer fra 
innsjøene Kjårdavatnet og Middagsvatnet, og de viktigste tilløp er breelver 
fra Mereftasfjellet og Frostisen. Kjårdaelva har sitt utløp i sørskjomen i 
Skjomenf jorden. 

De øvre deler av Elvegårdselv består av to hovedgrener, en som drenerer 
feltene omkring Storsteinfjellet og renner østover gjennom Norddalen, og 
en annen som drenerer områdene ved Gautelisfjellet og renner nordover 
gjennom Sørdalen. - I begge forgreninger finnes flere innsjøer. Nord- 
dalen og Sørdalen er trange og bratte daler som danner bindeledd mellom 
fjellsjØområd.ene i 600-800 m nivå og den videre og slakere Skjonrlalen. I 
de nedre deler av dette dalføret renner Elvegårdselva i store slyngninger 
i dalbunnen før den munner ut i Skjomenfjorden ved Elvegård. 

GABRIEI.SEN-KOMITIBN - (G 81) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen finner ikke å kunne foreslå fredning av de om- 
handlede områd.er, og viser bl.a. til at Bjørnfjellområdet, 
øst for Narvik, ikke synes å ville bli berørt av utbygging. 
Komiteen vil imidlertid anbefale at det tas særlige hensyn 
for å bevare naturskjønnheten og fiskemulighetene i områdene." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført området i gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges". 

TEKNISK UTNY'ITEI.SE 

Utbygd vasskraft 

I ovennevnte vassdrag er det ingen utbygd vasskraft. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det pågår utbygging av Kjårdaelvas (Coardajåkka) og Skjorna.s (Skievvajåkka) 
øvre felter til et kraftverk beliggeooe i Sør-Skjomen. Det vil også bli 
et kraftverk som utnytter fallet fra Båtsvatn til Kobbvatn. Total produksjon 
blir 1000-1200 GWh avhengig av om La.ngvatns magasin kan utnyttes, noe som 
forutsetter at konsesjon for svensk regulering av Sitasjaure blir gitt. 

Reguleringer: 

Gau tel isvatn 
Vannaksvatn 
Båtsvatn 
KjØrisvatn 
Losivatn 
Iptovatn 
Kjårdavatn 
La.ngvatn 

+ 6 m 
+ 5 " 
+17 II 

0" 
Q II 

+ 4 II 

+ 7 " 
0" 

- 12 m 
- 0 " 

16 II 

- 10" 
34" 

6 II 

- 19 II 
43 II 

Staten eier det meste av vasskraften. 
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UTVALGETS VURDERING 

Utvalget peker på at det er gitt konsesjon på kraftutbygging og at anleggs- 
arbeidene er i gang. 

Objekt nr.168 

TENNVIKVASSDRAGET - Vassdrag nr.771 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Skånl.and 
86 km2 

Tennvikvassdraget har sine kilder i fjellområdet mellom Harstad og Narvik 
på grensen mellom Nordland og Troms. Vassdraget som bl.a. omfatter 13-14 
forholdsvis store vatn, renner gjennom et krokete og vekslende dalføre med 
snaufjell, lauvskog og furuskog, alt etter høydelag. Floraen er alminnelig 
rik på grunn av skiferbergarter. Det går bilveg gjennom deler av nedbØr- 
fel tet. 

Avstand til Sandstrarrl og Evenskjer er henholdsvis ca. 5 og 15 km. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 82) 

Fra innstillingen siteres: 

"Da utbyggingen for tiden ikke er aktuell, finner komiteen 
å kunne anbefale at vassdraget får ligge uberørt i kommende 
1O-årsperiode. Man forutsetter at spørsmålet blir vurdert 
på ny innen perioden er ute." 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Tennviksvassdraget i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling" . 

Verneforslag fra Fylkesfriluftsnemrx:la er grunnlaget for Gabrielsen-komiteens 
beharrlling av vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Fra Øyvatn og ned mottar vassdraget en del kloakk fra spredt bebyggelse. 
Ellers er vesentlige forurensinger i vassdraget ikke kjent. 

b. Vassforsyning 

Vesentlige vassforsyningsinteresser er ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 
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Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det kan bygges ut ca. 50 GWh i klasse II B. Det er forutsatt følgende 
reguleringer: 

Blåfjellvatn 14 m 
Skiddendalsvatna 10 m 

Staten eier en del av den nyttbare vasskraft. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Nedbørfeltet er et populært friluftsområde. De nedre deler er etterspurt 

med hensyn til hyttetomter. Området er mye søkt av folk bl.a. fra 
Harstad. Vassdraget byr på godt ørretfiske. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Av hensyn til de alminnelige frilufts- og naturverninteresser i området, 
foreslår utvalget at vassdraget blir unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.170 

RENSÅELV-VASSDRAGET - Vassdrag nr.772 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Skånland 
77 km2 

Vassdraget består av en større elv som renner i store slyng gjennom et 
markert, men rolig dalføre med flere sidedaler. Det er flankert av fjell- 
topper opp til 1200 m.o.h. 

Riksvegen løper langs nedre deler av vassdraget. Avstand til Sandstrand, 
Evenskjer og Harstad er henholdsvis ca. 10, 30 og 45 km. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 83) 

Komiteen har ikke noe å bemerke til at vassdraget blir bevart uberørt. 

Verneforslag fra fylkesfriluftsnemnda var grunnlaget for at komiteen vurderte 
vassdraget. 

Industrikomiteen i Stortinget har ført vassdraget i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandling". 

Utvalget har gjennom fylkesmannen mottatt fornyet ønske fra kommunen om å 
verne vassdraget. 



187 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

En kjenner ikke til nevneverdige forurensinger. 

b. Vassforsyning 

Vassdraget er ikke brukt som vassforsyningskilde. Korrønunen nevner at 
sidevassdraget Tverrelvvassdraget, eventuelt måtte kunne egne seg til 
forsyning av f.eks. Tovik-Renså-1...mrådet. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Nedre deler av vassdraget er nyttet for friluftsliv i forbirxielse med 
fiske. Laksen går ca. 5 km opp i vassdraget. Ved Rensåvatnet er det 
en del hytter. Storjord.dalen er et viktig område for rein og som produk- 
sjonsområde for ryper. Nedbørfeltet er godt egnet for turgåing, jakt og 
fiske. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Disse interesser er ikke vurdert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til alminnelige-frilufts- og 
naturverninteresser blir varig unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.172 

SPANSDALSVASSDRAGET - Vassdrag nr.777 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Salangen 
112 km2 

Spansvassdraget har sitt utspring øverst i Spansdalen mellom Melkefjell 
og Høgtind. Vassdraget løper ut 1 sjøen innerst i Lavangen ved Tennevoll. 

E-6 løper langs øvre del av vassdraget. Det er imidlertid veg også ned 
til Lavangen. Avstand til Setermoen og Narvik er henholdsvis ca. 30 og 
fJ:J km. 



188 

GABRIELSEN-KOMI'IEEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger plan om utnyttelse av fallet fra I.apphaugvatn og ned til 
ca. kote 30 i Spansdalselva (ca. 4 km fra utløpet). Planen vil gi en pro- 
duksjon på knapt 90 GWh i klasse III. 

I.apphaugvatn blir inntaksmagasin med en regulering på+ 4 m og - 1 m. Et 
kunstig magasin dannes ved at Stormyra demmes ned. Opptil 12 m kan bli 
aktuelt. 

Til Stormyra overføres Rauvatn fra Salangselva og Gressvatn fra Vassdalselv 
i Elvegårdselva. Rauvatn reguleres+ 10 og - 5 m, Gressdalsvatn + 5 m. 

Staten eier en del av den nyttbare vasskraft. 

VERNEIN'rERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Det går laks og sjøørret opp til Møllefoss som ligger 10 km fra utløpet. 
Elva kan forbedres som fiskeelv bl.a. ved åta i bruk de unyttede opp- 
vekstområdene ovenfor Møllefoss. Det er interesse for hyttebygging ved 
lapphaugen. Spansdalen har særpreget landskap, og vegen gjør området lett 
tilgjengelig for friluftsliv. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Fra I.apphaugvatnet strekker det seg et myrområ,de innover mot det kuperte 
lerxie som danner avslutningen på denne sidedal til Spansdalen. En annen 
myrstrekning, Stormyra, ligger i selve Spanselvas flate dalføre mellom 
Høgtirxi og Melkefjell. Mot nord ligger bakkemyrer med innslag av kalk- 
elskende vegetasjon. Området er interessant som Økosystem betraktet, med 
beliggenhet i nedre del av fjellregionen i ca. 340 m høyde over havet. 

Spesielt av interesse ved Stormyra, er at dette er typisk fjellmyr med 
et betydelig omfang. Herredsagronomen i Salangen påpeker at dette myr- 
landskapet i de øvre deler av Spanselva bør fredes. 

La.pphaugvatnets vestside er et myrkompleks med interessant vegetasjon. 
Karakteristisk er den store veksling i myrstruktur og vegetasjonens 
sal?ITlensetning, og området er en viktig lokalitet for svømmefugl og 
vadere. 

UTVALGETS VURDERING 

Verneinteressene er her så vesentlige at utvalget foreslår vassdraget 
unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr,173 

SALANGSELVA - Vassdrag nr.781 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Salangen og Bardu 
580 km2 

Salangselva har sin begynnelse i området mellom Nordlarrl og Troms og grense- 
traktene mot Sverige. Den løper ut i sjøen innerst i Salangsfjorden. Mellom 
utløpet ved Sjøvegan og Brand.vollområdet ligger vassdraget i et bredt dalføre 
med småkupert terreng og lave åser på sidene. Videre oppover blir dalen 
trangere og får form av en V-dal. llen er skogkledt. 

E-6 går gjennom øvre del av vassdraget. Riksveg 851 går fra Brarrlvoll og ned 
til utløpet ved Sjøvegan. Avstanden til Setermoen er ca. 10-30 km. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiten beharrllet ikke dette vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITEI.SE 

a. Resipientforhold 

Vassåraget tjener som resipient for et stort antall gårdsbruk og spredt 
bebyggelse i irrlre deler av Salangen kommune cg vestlige deler av Bardu 
kommune. 

b. Vassforsyning 

Sjøvegan tettsted får sin drikkevassforsyning fra Nedrevatn nederst i 
vassdraget. 

Kombinasjonen av Salangselva som samtidig drikkevasskilde for Sjøvegan, og 
resipient for bebyggelsen i dalføret ovenfor, kan ikke opprettholdes uten 
betydelige rensetiltak. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a, Naturvern- og friluftsinteresser 

Salangselva er en viktig fiskeelv med sjøørret og sjørøye. Det går også 
opp litt laks, som via trapper kan gå helt til Bonnes. Som fiskeelv kan 
den forbedres vesentlig, idet ytterligere trappebygging muliggjør oppgang 
av laks helt til Raudalsfossen, 44 km fra utløpet i sjøen. Elva byr for- 
øvrig på store unyttede oppvekstområder. Forholdene ligger til rette for 
å skape en av fylkets beste fiskeelver. 
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Vassdraget har sentral beliggenhet og god tilknytting til kommunikasjons- 
nettet. Det er vakkert og byr på rike muligheter for camping og frilufts- 
liv, spesielt i tilknytning til det fiske som kan utvikles i elva. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Hele Salangsvassdraget ligger i et område med rik og frodig vegetasjon, 
noe som ikke minst skyldes de mange innslag av kalkrike bergarter i dal- 
føret. Den øvre del av Salangsvassdraget forgrenes i Sørdalen og Budalen 
som strekker seg innover mot sve1.skegrensen. På svensk side går Budalen 
over i Vad'veåk'ka nasjonalpark, og det er fra et botanisk synspunkt av 
stor interesse også å få en fredning på norsk side, slik at man her får et 
felles svensk-norsk fredningsområde. Spesielt kan nevnes at den fjellflora 
man finner i området Sørdalen-Budalen er interessant og høyst verneverdig. 
Det foreligger også fredningsforslag for det nevnte området. I den nedre 
del av Salangsvassdraget er det påbegynt en biologisk-Økologisk stasjon 
som skal benyttes av Universitetet i Tromsø i forbindelse med forskning 
og undervisning. Det må presiseres at en regulering av vassdraget, og 
denned forstyrrelse av den dynamiske likevekt i økosystemene, vil være til 
stor skade for de naturvitenskapelige interesser i området. 

Når det gjelder selve vassdraget må også nevnes at det her er foretatt en 
del ferskvassbiologiske undersØkelser og at det er konstatert interessante 
prcxiuksjonsforhold. 

Fiskeribiologisk er Salangsvassdraget også av stor interesse, og under- 
søkelser av bl.a. røyepopulasjonene pågår. 

Den internasjonale hydrolagiske dekade har henlagt en av sine målestasjoner 
til Salangsvassdraget, og her registreres hydrologiske data kontinuerlig. 
Vassdraget er på naturvitenskapelig grunnlag prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser blir varig unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.174 

ÅNDERDAL med tilgrensende strøk - Vassdrag nr.768 
I 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Tranøy 
66 km2 

Ånderdalen ligger på Senja. Hele nedbørfeltet til Ånderelvas øvre del ligger 
innenfor Ånderdalen nasjonalpark. Vassdraget som danner 6 vatn (alle innen- 
for nasjonalparken). renner ut i Tranøybotn. 

GABRIELSEN-KOMr'I'ttN - ( G 84) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen slutter seg til forslaget fra naturverninspektøren 
og anbefaler Ånderelvvassdraget og Andre Vardnesvatn i Vardnes- 
vassdraget med myra omkring vatnet bevart uberørt av regulering 
og utbygging." 

Industrikomiteen i Stortinget har ikke behandlet området. 
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TEKNISK UTNYCTELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget er trolig 

b. Vassforsyning 

uten forurensing av betydning. 

Vesentlige vassforsyningsinteresser er ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er neppe regningssvarerxie å bygge ut Ånderdalselva i eget lØp, men 
de øverste 19,3 km2 av nedbørfeltet (til og med Sør-Kapervatn på kote 
213) kan overføres til Nord-Kapervatn i Kaperel.va. Begge feltene over- 
føres så til Vardnesvassdraget hvor fallet ned til Tredje Vardnesvatn 
utnyttes. 

Totalt kan utbygges ca. 37 GWh i klasse III. Herav utgjør Ånderdalselvas 
delfelt ca. 12 GWh den dyreste andelen. Selv om Årxierdalselva blir ube- 
rørt, er det fortsatt mulighet for å utnytte Nord-Kapervatns felt. Ut- 
byggingen vil fortsatt ligge i klasse III. 

Reguleringer: 

Nord-Kapervatn + 8 m og - 1 m. 
Ved full utbygging dessuten Sør-Kapervatn + 3 m og - 2 m. 

Staten eier en stor del av vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Formålet med nasjonalparken er å bevare et område med opprinnelig furuskog 
og bjørkeskog av den type som finnes i ytre deler av Troms og et fjell- 
larxiskap som er karakteristisk for disse traktene. I.arxiskapet og natur- 
miljøet for øvrig skal bevares i naturlig tilstarxi, og dyre- og plantelivet 
skal få utvikle seg mest mulig fritt, samtidig som området skal gi mulig- 
het for friluftsliv og rekreasjon i uberørt natur. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Disse interesser er ikke dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

I likhet med Gabrielsen-komiteen foreslår utvalget at vassdraget blir unntatt 
fra kraftutbygging. Vernet bør gjøres varig. 
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Objekt nr.176 

FOSSELVVASSDRAGET - Vassdrag nr.768 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Berg 
15 krn2 

'7assdraget har sin begynnelse 1 fjelltraktene p! nordvestre 
del av Senja. Det renner ut i Bergsfjorden ved Bergsbotn. 

GABRIELSEN-KOMITI:EN - (G 85) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen finner ikke grunn til å foreslå fredning av vass- 
draget, og viser bl.a. til at området ved en flomkatastrofe 
høsten 1947 ble stygt rasert, bl.a. slik at det største av 
Hestvatna ble senket hele 22 m." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført vassdraget i gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges". 

Fylkesfriluftsnemnda fremmet verneforslaget for Gabrielsen-komiteen. 

TEKNISK UTNYITEI.SE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er mulig å utnytte fallet fra Hestvatn kote 383 til sjøen, Produksjon 
ca. 24 JWh i klasse II A. 

Roaldsvatn i Fosselva føres over til Hestvatn. 

Det er også forutsatt overført 0,7 km2 av Kvalvikelvas felt (fra vatn kote 
666). 

Reguleringer: 

Hestvatn 
Roaldsvatn 

8 m 
2 , 5  m 

Staten eier ikke noe av vasskraften. 

UTVALGETS VURDERING 

I likhet med Gabrielsen-komiteen finner utvalget ikke tilstrekkelig grunn til 
å foreslå vassdraget tatt med 1 verneplanen. 
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Objekt nr.180 

ROSSFJORDVASSDRAGET - Vassdrag nr.788 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Lenvik, Sørreisa og Målselv 
188 lan2 

Vassdraget består av to store vatn, Rossfjordvatn og Finnfjord.vatn, som er 
forbundet ved en kort elv. Det løper gjennom et bredt og rolig dalføre over 
eidet fra Rossfjorden til Finnfjordbotn som herfra dreier østover som et eid 
over mot nedre del av Målselvdalføret. Den viktigste sideelv er Tårnelv fra 
Tårnvatnet. Rundt vatna preges lanLskapet av gårdsbruk. 

Riksveg 855 går gjennom øvre del av vassdraget, og riksveg 856 gjennom nedre 
del. Avstand til Finnsnes ca. 10 km, til Bardufoss ca. 35 km. 

8ABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget mottar en del kloakk fra gårdsbruk og spredt bebyggelse. 

b. Vassforsyning 

I forbindelse med generalplan for Ler.vik er Tårnvatn og Finnfjordvatn 
påpekt for mulig fremtidig vassforsyning til Finnsnesområdet. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEIITTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vassdraget kan utnyttes vesentlig bedre med hensyn til fiske. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Mens Rossfjordvatnet inneholder brakkvatn, er vatnet i Finnfjord.vatnet 
ferskt. I Rossfjordvatnet finnes en sildestamme som sannsynligvis har 
vært innestengt i lengre tid. Det kan idag ikke gå fisk inn og ut mellom 
Rossfjordvatnet og Rossfjorden, da en steinur stenger passasjen. Silde- 
stammen og det vekslerne fysisk/kjemiske miljø gjør at det knytter seg 
interesse til dette vassdraget. Spesielt vil sammenligning av Økosystemene 
i Finnfjord.vatnet og Rossfjordvatnet kunne være av interesse. Urxlersøkel- 
ser i Rossfjordvatnet pågår for tiden. 



194 

.!:!'.I"'ALJ-ETS VliP.D!::RING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, blir varig 
unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.181 

MÅI.SELVVASSDRAGET ovenfor samløpet n,2d BARDUELV - Vassdrag nr. 791 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Målsel·  og Balsfjord 
314{)  km2 

Målselv kommer fra Store Rostavatn (samisk: Stuora Rås'tajav'ri) (EBO m.o.h.) 
på riksgrensen med Sve r Ige , Elva heter til å begynne med Rastaelva (Rås'ta- 
ædno ) og opptar fra øst bl.a. Iselva (Cavcasjåkka) med tilløp fra Mås'kujav'ri 
og fra nord Trollelva (Ruol'lajåkka) og Tverrelva (Gal'lagaibejåkka). Rosta- 
elva danner Lille Rostavatn 102 m.o.h. og herfra renner den bred og stille 
mot vest og opptar ca. 85 m.o.h. fra nord Tamokelva. Like nedenfor opptar 
Rastaelva Divielva (55 km lang), som har sine kilder vest for Cuov'zavarri. 
Divielva opptar fra vest Anjavasselv (Anjajåkka), derpå fra øst Skakterelva 
(Skak'tarjåkka), fra vest Sandelva (Saddutjåkka) og så fra øst Dødeselv 
(Devdesjåkka med DØdesvatn (Devdesjav'ri) 410 m.o.h. 

Først etter sammenløpet mellom Rastaelva og Divielva blir navnet Målselv. 
Denne renner med svakt fall mot vest og opptar fra nord elva fra Takvatn og 
Fjellfrøskvatn og fra sør Kirkeselva. Like før sammenløpet med Barduvass- 
d raget, danner Mål se 1 va Mala ngs foss . 

Øvre del av Dividal med sidedalføretAnjavassdalen og tilhørende vassdrag 
ligger i den foreslåtte Dividal nasjonalpark. 

iksveg 87 løper gjennom hoveddalføret og fylkes- og kommunale veger opp i 
sidedalene så langt det er bosetting. Avstand til_ Tromsø 150 - 200 km. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( G 86) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til utbygging av Dødeselv i 
Divielvvassdraget. For øvrig anbefales Målselvvassdraget oven- 
for sammenløpet med Barduvassdraget bevart uberørt av kraft- 
utbyggingsinngrep utover de overføringer til Altevatn som alle- 
rede er gjennomført, idet komiteen særlig viser til det Tromsø 
og omegn turistforening og naturverninspektøren har fremholdt." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Målselv ovenfor Barduelv 1 gruppen 
"Fredningsforslag som tidligere er vedtatt eller bør kunne frerrnnes nå". Her- 
fra er likevel unntatt DØdeselv/Dividalen som er ført i gruppen "Øremerkes 
for særskilt behandling etter nænnere utredning og saksbeharrlling". 

Gabrielsen-komiteen mottok verneforslag fra Øverbygd ko!TITlune, Tromsø og 
• omegn turistforening og Fylkesfriluftsnemnia. 
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Søknaden fra Troms fylkes kraftforsynine om tillatelse til regulering av 
Devdisvatn m.v. ple behandlet av Stortinget 15.6.1970. Det er en forutset- 
ning for stortingsvedtaket at det ikke skulle legges til rette for en videre 
regulering. Stortingskomiteen viser bl.a. i Innst.S.nr,278 for 19€9-70 til 
departementets forutsetninger at såvel Rastavassdraget som resten av vass- 
dragene i Øvre Målselv bør bevares urørt. 

TEK1'ITSK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget forurenses en del fra Maukstadmoen m.v. ved Skjold. Videre til- 
føres mindre forurensinger ved bl.a. Rundhaug-Bakkehaug. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjente. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er overført et 49 km2 felt øverst i Dividalen til Altevatn. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er gitt konsesjon på utbygging av fallet Devdesjav'ri (DØdesvatn) - 
Divielva som vil gi l l 5  G';Jh, Dette medfører 33 m regulering av Devdes- 
jav' ri, for det meste senking. 

Ytterligere 261 km2 av feltene på Dividalens vestside kan overføres til 
Altevatn. Sandelv overføres til øvre Anjavassdalen, deretter overføres 
Anjavasselv og Vuoma.jåkka til Al tevatn via en 14 km tunnel. Man kan få 
ca. 180 GWh i økt produksjon i kraftverkene i Barduelva. Kostnadsklasse 
I / I I  A. 

Dessuten kan fallet i Målselvfosse_n utnyttes. Dette vil gi ca. 70 GWh 
i klasse II A. En vesentlig del av dette er sonmerkraft. 

Staten eier noe av vasskraften. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

De øvre deler av Målselvvassdraget peker seg ut som et naturlig rekrea- 
sjons- og vandreområde for turister og sportsfiskere. Området omfatter 
trakter med furuskog og bjørkeskog av grovere dimensjoner oppover til 
fjellskog og vidde med bjørkekratt og videre oppover til lågfjell og høy- 
fjell. D t  finnes også urskog i området. Overalt er det innslag av vatn 
og myrer og mange lokaliteter med rik flora og fauna. I innerste del av 
øvre Dividal er alle de fire store rovdyrarter påtruffet. Malangsfoss 
er en kjent turistattraksjon. 

Den Norske Turistforening har i samarbeid med Troms Turlag ført opp 5 
selvbetjeningshytter i et sammenhengende rutenett med i alt 8 hytter fra 
Skibotndalen til Innset. 4 av disse hytter ligger innenfor r,,ålsel·,vass- 
dragets nedslagsfelt. 
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Statens Naturvernråd har lagt fram forslag til nasjonalpark i Øvre Divi- 
dal på ca. 610 km2. 

b. Naturvitenskapelic;e interesser 

Dividaler.. er et av de nedbørfattigste or:iråder i Nord-Morge. På den annen 
side har mar. her en meget rik berggrur.n so g r  god tilgang på mineraler. 
Området Målselva-Dividalen er hydrologisk et meget viktig typeområde, og 
bør bevares mot ytterligere inngrep. For studiet av samspillet mellom en 
rekke enkeltfaktorer i vass- og næringsbalansen under de forhold som her 
råder, vil en regulering være fu"lster..dig ødeleggerne. For studiet av 
elvers og nedbørfelters utvikling under et naturlig forhold for avrenning, 
må man ha tilgang på uberørte vassdrag. Også for å kunne klarlegge 
følgene av de forskjellige inngrep som foretas i regulerte vassdrag, er 
representative referanseområder nødvendie. ?or vitenskapelig så vel som 
for praktisk betont geomorfologisk forsm-ig er det derfor nødvendig å be- 
vare ulike typer av vassdrag. Målselv er meget godt esnet som representa- 
tiv elv for denne del av !forge. 

Den vide Målselvdalen har vesentlig vært et område for elveavsetning. 
Dette området er rikt på former som er utviklet i de mektige løsmasser. 
Spesielt bØr her nevnes en serie særdeles godt utviklede meandere (syste- 
matiske buktninger på elveløpet). Floraen viser seg å være rik og veks- 
lende, spesielt i Dividalen. Det er her aktuelt å anlegge en feltstasjon 
for llniversitetet i Tromsø, i første rekke med sikte på botanisk, men mu- 
ligens også for limnologisk forskning og urriervisning. Det er ingen be- 
byggelse av betydning i Dividalen, og man har her både mulighet for beva- 
ring av et rikt område, og et velegnet r8feranse- og typeområde. 

Limnologisk må Målselvvassdraget med Dividalen og Skakterdalen betegnes som 
et rikt område, med en rekke større og mindre innsjøer som representerer 
et vidt spektrwn. Selve Målselva er dessuten kjent som en meget god lakse- 
elv. 

De gunstige kjemiske betingelser og den på sine steder utvilsomt rike 
bunnfaunaen, er en vesentlig medvirkende årsak til det rike fuglelivet 
man kan observere langs Målselvvassdraget. 

De Øvre deler av Målselvvassdraget omfatter urskogområder og myrstrek- 
ninger der flora og fauna er meget rik. Spesiell interesse knytter det 
seg til Dividalen-Skakterdalen, som er ett av de felter hvor man ennå 
finner de fire store rovdyr, bjørn - jerv - gaupe - ulv. Regulerings- 
arbeider og oppdemming vil utvilsomt virke forstyrrende på dyrelivet i 
disse områder, og muligens virke helt Ødeleggende på den nevnte rovdyr- 
bestand. 

Det er fra Statens naturverninspektør fremlagt forslag til opprettelse av 
nasjonalpark i Øvre Dividal, omfattende ca. 610 km2. 

For de naturvitenskapelige interesser vil det være et meget alvorlig 
inngrep hvis Målselva eller deler av dens nedslagsfelt blir ytterligere 
berørt av reguleringer. Den internasjonale hydrologiske dekade har her 
en av sine stasjoner for kontinuerlige hydrologiske registreringer. Måls- 
elvvassdraget ovenfor samløpet med Barduelv er av naturvitenskapelige 
grunner prioritert som verneverdig. 
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UTVALGETS VURDERING 

Under henvisning til det som er nevnt ovenfor og beharrllingen av saken i 
Stortinget, foreslår utvalget av hensyn til verneinteressene at vassdraget 
varig unntas fra kraftutbygging. 

Objekt nr.182 

BARDUVASSDRAGET ovenfor ALTEVATNET - Vassdrag nr.792 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Bardu 
1264 km2 ( til utløpet av Altevatn) 

Barduvassdraget er en sidegren av Målselvvassdraget som renner ut i 
Målselvfjorden. Barduelva har sine kilder i området omkring Altevatn. 
Leinavatnet og Gievdnejavrre ligger syd for Altevatn nær grensen til 
Sverige. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - (G 87) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen viser til det store friluftsområde man vil få i 
Troms innland om Målselvvassdraget blir bevart som foreslått, 
og finner ikke tilstrekkelig grunn til å anbefale Leinavatn 
og Gievdnejavrre bevart uberørt." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført områ.det i gruppen "Er tidligere 
avgjort eller bør kunne utbygges". 

TEKNISK UTNYTTELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Altevatnet er regulert 16,2 m. Et 49 km2 felt øverst i Dividalen er 
overført til Altevatn. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Ytterligere 261 km2 av feltene på Dividalens vestside kan overføres til 
Altevatn (se urrler Målselvvassdraget). 

Hvis man får tillatelse til overføring av Kiepamajaure fra svensk side 
(64 km2), kan ytterligere 30 GWh i klasse I innvinnes i kraftverkene i 
Ba.rduelva. For å gjøre overføringen mulig, trengs 2 kanaler på 350 og 
450 m, samt en 250 m lang og 1,5 m hØy dam. Ingen regulering av sjøen. 

Fallet mellom Gievdnejavrre og Altevatnet kan gi ca. 20 GWh i klasse II B. 
Det forutsettes 7,5 m regulering i Gievdnejavrre. 

Når det gjelder nevnte mulige overføringer fra Dividalen til Altevatnet, 
vises til omtalen av Målselvvassdraget. 

Staten eier en del av vasskraften. 
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UTVALGETS VURDERING 

I likhet med Gabrielsen-komiteen, finner utvalget ellers ikke tilstrekkelig 
grunn til åta Leinavatn og Gievdnejavrre med i verneplanen. 

Objekt nr.184 

SAGELVA - Vassdrag nr.796 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Balsfjord 
102 km2 

Vassdraget ligger i et bredt dalføre omgitt av relativt lave åser. Det 
munner ut i fjorden ved Storsteinnes og har sitt utspring i flere mimre 
elver og bekker som samles i Sagelvvatn. Fra og med Sagelvvatn og ned er 
landskapet dominert av gårdsbruk med dyrket mark og bilveger. E-6 og kommu- 
nal veg går gjennom dalføret. 

Hele vassdraget ligger um.er skoggrensen. 

GABRIELSEN-KOMITIBN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 

TEJCJISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget har idag ingen spesiell utnyttelse. Sagelvvatn og elva fra 
dette og ned mottar kloakk fra våningshus og sig fra siloer og drifts- 
bygninger på gårdsbrukene omkring. Elva og vatnet er derfor sterkt for- 
urenset med tilløp til eutrofiering. 

b. Vassforsyning 

Opplysninger foreligger ikke. 

c. Vasskraft 
Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

Staten eier ikke noe fra Sagelvvatn til sjøen. 
VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Sagelvvatnet med bygda rurrlt gir et karakteristisk kulturlandskap. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

I dette vassdrag er de naturvitenskapelige interesser først og fremst 
knyttet til selve Sagvatnet. Denne innsjøen har vassmasser med høyt 
næringsinnhold, og det er her et rikt antall grupper bunndyr represen- 
tert. Bunnfaunaen danner et viktig næringsgrunnlag for det rike fugleliv 
ved Sagelvvatnet, og på zoologisk hold anses dette for antakelig å være 
den rikeste lokalitet i Troms innlarrl. Det foreligger forslag om fredning 
av Sagelvvatnet og myra omkring den sør-vestre del av innsjøen i forbin- 
delse med landsplanen for fuglereservat. 
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Ved Sagelvvatnet finnes bergarten Sagvannditt. som ligger helt ned mot 
selve innsjøen. Området er også botanisk interessant, med innslag av mer 
sjeldne planter som ellers ikke forekommer nord for Bodø. Som myrlamskap- 
betraktet er feltet interessant med skarp avgrensing mellom de ulike myr- 
typer og tilstøtende fastmark. 

UTVALGETS VURDERING 

Vesentlig av hensyn til de naturvitenskapelige interesser, foreslår utvalget 
at vassdraget blir varig unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.185 

SKOGSFJORDVASSDRAGET på Ringvassøy - Vassdrag nr.805 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Tromsø og Karlsøy 
140 km2 

Vassdraget renner gjennom et bredt, avlangt skålformet dalføre på Ringvassøy 
nord for Tromsø hvor flere mindre elver og dalfører samler seg i det store 
Skogsfjordvatnet. Fra dette fører hovedvassdraget ut i Skogsfjorden. Mot 
sydøst og sydvest er terrenget kupert. og fjellene går opp i ca. 900 m. Mot 
nordøst stiger terrenget jevnere opp i 400 m. 

Lanåskapet er meget variert, og dette sammen med frodig vegetasjon (lauvskog) 
gir en spesiell situasjon 1 forhold til kystbeliggenheten. 

Fylkesveg løper gjennom dalføret. Avstanden til Tromsø er ca. 70 km, eller i 
tid: 1½ - 2 timer, (senere 1 - 1½ time). 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behamlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYTTELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Dalføret er et meget populært friluftsterreng og etterspurt med hensyn 
til hyttetomter. Vatnet tjener som drikkevasskilde for en del hytter. 

Vatnet er overbefolket med innlarrlsrøye. For øvrig går det opp litt laks, 
sjøørret og sjørøye. 



200 

Skogsfjorddalen er spesielt særlig skikket som utfarts- og weekerrlområde 
(hytteområde) for den økende bybefolkning i Tromsø. Det er rimelig å 
vente en Øket utnyttelse når forbindelsen til Tromsø blir bedret (Sandnes- 
sundbrua). Karlsøy kommune har ved vedtekt etter bygningsloven truffet 
innlederne foranstaltninger med sikte på dette. Fisket kan forbedres 
vesentlig. 

Skogsfjorddalen har, og vil få, stor interesse som friluftsterreng, spe- 
sielt for Tromsø. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Landskapet langs dette vassdraget er variert med myrer, skog, koller og 
snauma.rk, og her finnes en rekke mirrlre tilløpselver. Vegetasjonsforholdene 
veksler fra karrig lyngsmark til urte- og grasrike bjørkelier. 

De to vanligste typer myr er grasmyr og lyngrik kvitmosemyr. Ved Skogs- 
fjordvassdraget er registrert en spesielt rik flora. - Det er foretatt 
omfattende studier av 24 felter, hvorav flere må karakteriseres som meget 
gode typelokaliteter. Det må også nevnes at foruten ryper, hekker her 
også flere typer vadere. Skogsfjordvatnet er av spesiell interesse i så 
henseende, og her foreligger fredningsforslag på grunn av at innsjøen 
brukes som hekkeplass for sangsvaner. 

Med sin nære beliggenhet til Tromsø, er dette meget interessante vassdrag 
med omgivelser høyst aktuelt som ekskursjonsområde i tillegg til viktig 
forskningsfelt. Interessen knytter seg kanskje spesielt til zoologi og 
botanikk, men med den rikdom man har på innsjøer i Skogsfjordvassdraget, 
vil dette ventelig også være av stor interesse for ferskvassforsking, 
Skogsfjordvassdraget representerer på tverrfaglig basis et viktig type- 
vassdrag i en sone med utpreget kystklima.. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til verneinteressene, særlig de 
naturvitenskapelige interesser, blir varig unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.186 

BREIDVIKELVA - Vassdrag nr.809 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Tromsø 
178 km2 

Vassdraget består av en hovedelv med flere sideelver ca. 10-12 km (luftlinje) 
sørvest for Tromsø. Det løper gjennom et bredt dalføre, over eidet fra Ulls- 
fjord til Ramfjord, med fjell opp til ca. 1000 m på sidene. Nordvestsiden er 
formet som en nesten sanrnenhengende bratt skrent, mens sydøstsiden består av 
slakere lier brutt av mirrlre dalfører. Dalbunnen består av elveavsetninger 
hvor elva har gravd seg ned og dannet dype bekkedaler med platåer imellom. 
Dalen er skogkledt (lauvskog). 

Riksveg 91 løper gjennom dalen. Avstanden til Tromsø langs bilveg er 30 - 
45 km. 
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GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 

TEKNISK UTNYTTELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vassdraget ligger innenfor nærområdene for Tromsø. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Breidvikdalen er rik på mektige løsmasseakkumulasjoner avsatt av isen og 
smeltevasselver under sluttfasen av siste istid. Området er et meget godt 
eksempel på de kompliserte systemer av avsmeltingsmiljØ og former, som er 
dannet ved at isen smeltet bort samtidig med at landoverflaten hevet seg. 
Det er her foretatt viktige kronologiske studier av de mange terrassene 
som ligger i ulike nivåer, avsatt i havet av breelvene under de forskjellige 
stagnasjoner ved heving av landoverflaten. 

Ved Breidvikvassdraget har man nordgrensen for en rekke arktiske planter. 
Dalen er floristisk meget rik, og velegnet som studie- og urxiervisnings- 
område. Det er her lett adkomst fra det planlagte universitet i Tromsø, 
og man har planer om å benytte området for ekskursjoner. Ved sidevass- 
dragene finner man spredte kalkforekomster, som gir en rikelig nærings- 
tilførsel. Dessuten har de store akkumulasjoner av løsmasser i selve 
Breidvikdalen ganske bestemt virkning for de botaniske forhold. Man finner 
uvanlig frodig - og nær ugjennomtrengelig krattvegetasjon, noe som gir 
mulighet for interessante biologiske miljø. I øvre del av dette tilløpet 
finnes flere sjeldne fjellplanter. Forøvrig er det her også et meget 
rikt fugleliv, og fredningsforslag foreligger av disse grunner. - Selve 

Breidvikelva gir på grunn av elveleiets beskaffenhet, interessante 
studiemuligheter hva bunnvegetasjon og bunnfauna angår. Videre er det 
her aktuelt å igangsette urrlersØkelser av laksestammen. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til verneinteressene, særlig de 
naturvitenskapelige interesser, blir varig unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr.187 

LYNGSDALSELVA - Vassdrag nr.816 

Fylke: Troms 
Kommune: Lungen 

Lyng,sdalselva får tilsig blant annet fra områdene ved Vestbreen og SØrbreen 
vest for de indre deler av Lyngenfjorden. Det finnes ingen større innsjøer 
i dette vassdraget. Der de forskjellige tilløpselver kommer inn i de øvre 
grusfylte deler av Lyngsdalen, forgrenes derimot sideelvene sterkt i stadig 
skiftende småløp, fØr disse omsider løper sall'ITlen og danner Lyngsdalselva. 
Vassdraget munner ut ved Furuflaten i Lyngenfjorden, like nordvest for Ski- 
botn. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget anses frltt:tbr forurensing, bortsett fra en begrenset tilførsel 
på Furuflaten nær utløpet i fjorden. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Lyngsdalen gir muligheter som spenner vidt, fra brestu:iier via elve- 
transport og akkumulasjon, til gamle iselv- og havavsetninger i suksesjon 
nedover i dalen. Lyngsdalen har i den anledning vært brukt som stu:iie- 
felt for en rekke skotske ekspedisjoner. 

Oppover mot Lyngsdalsbreen og Jiek'kevarribreen finnes en rekke morene- 
rygger av nyere og eldre dato. Det er her foretatt undersØkelser· av løs- 
massene samt brebevegelser. Ved samløpet av elvene fra breområdene finner 
man et stort akkumulasjonsområde, der Lyngsdalselva renner over med sterkt 
forgrenet løp. Furuflaten ved munningen av Lyngsdalen har fremtredende 
terrassedannelser med meget markerte overganger. Det er et av de områder 
som er særlig godt egnet for studier av tidligere havnivåers stilling i 
Nord-Troms. Opp toot breområdet finnes isdemte sjøsystemer som stadig 
varierer ved at nye oppstår og gamle tømmes. Dette er ofte årsak til 
interessante flomfenomener i vassdraget. 

- 
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De botaniske interesser i Lyngsdalen knytter seg først og fremst til 
fjellfloraen0som her når levebetingelser i særdeles lavtliggen::ie strØk. 
Dermed oppstar uvanlige konkurranseforhold, og studie av økologi- og 
spredningsforhold har interesse i dette dalføret. Videre bør også nevnes 
forholdene ved de store grusområdene, der elveløpet og vegetasjonsformene 
er spesielle og vekslen::ie på grunn av at stadig nye frilandsområder av- 
dekkes. 

Det er kun gjort spredte zoologiske undersøkelser i Lyngsdalen, blant 
annet av de skotske ekspedisjoner i undervisningsøyemed. Det synes 
imidlertid som at selve vassdragt, som er meget egenartet, gir mulighet 
for interessante ferskvassbiologiske urrlersØkelser. Vassdraget er på 
naturvitenskapelig grunnlag prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERii'JG 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- 
og naturvitenskapelige interesser, blir varis unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.188 

SIGNALDALSELVA - Vassdrag nr.817 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Storfjord 
4€8 km2 

Signaldalsvassdraget har sine kilder i traktene ved treriksrøysa. Øverst 
består vassdraget av to forgreninger, elva gjennom Parasdalen og Stordals- 
elva. Rett etter utløpet fra Gåldajav'ri møter Stordalselva Gåv'dajåkka 
som kommer fra Gåv'dajav'ri øverst i den åpne og flate Breidalen. Stordalen 
er en rolig V-dal. Etter Paras l:2lper Signaldalsvassdraget gjennom en bred 
dal med bratte fjell på sidene i mektige formasjoner opp til 1500 m.o.h. 
Signaldalsvassdraget renner ut i innerste del av Lyngenfjorden. Mesteparten 
av skogen i Signaldalen er lauvskog. I de nederste områder og ved Paras er 
det imidlertid en del furuskog. Floraen i dalen er rik, særlig gjelder dette 
fjellfloraen i de irrlre områder. 

Riksveg 78 passerer forbi utløpet av vassdraget ved Elvestrand. Det går bil- 
veg til Paras. Avstand fra Tromsø er ca. 95 km. 

GABRIELSEN-KOMITEEN - ( G 88) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen anser det ønskelig at Signaldalen, særlig på grunn 
av densnaturskjØnnhet, bevares mest mulig uberørt, men har på 
den annen side ikke noe å bemerke til at tilløpet fra 
Gåv'dajav'ri eventuelt blir utnyttet ved overføring til 
Skibotndalen. Lyngselvvassdraget for Øvrig bør unntas fra 
overføring, dog slik at avgjørelsen for så vidt angår elva 
fra Gåldajav'ri bare bØr gjøres gjelden::ie for kommende 10-års- 
periode. Dette spørsmål bør vurderes på ny innen perioden 
er ute. 

- 
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Industrikomiteen i Stortinget har ført Signaldalen i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt behandl ing". 

Verneforslaget er kormnet til Gabrielsen-komiteen fra Tromsø og omegn 
Turistforening og Fylkesfriluftsnemnda i Troms. 

TEKNISK UTNY'ITEI.SE 

a. Resipientforhold 

En kjenner ikke til vesentlige forurensinger i vassdraget. 

b. Vassforsyning 

Det er opplyst at en del beboere har sin vassforsyning fra grunnvatnet. 

Ellers er vesentlige vassforsyningsinteresser ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Signaldalselva (Lyngselva) regnes ikke utbyggbar i eget løp. 

Gåv'dajav'ris felt (32,9 km2) kan derimot overføres via en 5 km lang 
tunnel til Lav'kajåkkas felt i Skibotndalen Det faller da naturlig 
samtidig å overføre et 5,4 km2 felt fra Boikiharjojav'ri i Kitdalselv 
til Gåv'dajav'ri. Gåv'dajav'ri senkes 12 m. 

Tilsammen gir disse to feltene en produksjonsøkning i det prosjekterte 
Skibotn kraftverk på ca. 35 GWh i klasse II A. 

Det er også mulig å overføre mer av Signaldalens felter (ca .  138 km2) 
til Skibotndalen ved å samle Signaldalselvas bielver (via 2 små kanaler 
og en tunnel) i Gåldajav'ri, og derfra pumpe vatnet over til Galgujav'ri 
via en 11 km lang tunnel. Vatnet vil representere ca. 70 GWh i Økt 
nettoproduksjon, trolig i klasse II B. Denne overfør.ing er imidlertid 
ikke utredet tilstrekkelig ennå. 

Staten eier ikke noe av den nyttbare vasskraft. 

VERNEIN'I'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresse 

Signaldalen er mye nyttet for friluftsliv, jakt og fiske og ikke minst 
for bærplukking. De indre områdene i Stordalen inngår i turistforeningens 
rutenett med overnattingshytter. Laks, sjøørret og sjørøye g!r opp elva 
ca. 9 km til Ma.rkusfossen. For øvrig finnes ørret, røye og harr. Fisket 
bør kunne forbedres vesentlig ved kulturtiltak. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

De naturvitenskapelige interesser må sees i sammenheng med Skibotnvass- 
draget. Forøvrig er disse interesser ikke særskilt dokumentert. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget går inn for å verne Signaldalsvassdraget mest mulig, men finner 
ikke tilstrekkelig grunnlag for å motsette seg nevnte overføringer. 

Sommervassføring etter vårflom bør tkke reduseres. 

Objekt nr.189 

SKIBOTNELVA - Vassdrag nr.819 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Storfjord 
772 km2 

Skibotnvassdraget har sin begynnelse i traktene øst for treriksrøysa. 
Vassdraget som består av en hovedelv med flere sideelver, løper gjennom 
et vilt og kupert dalføre. Nederst mot utløpet ved Lyngenfjorden er dalen 
vid, med store flate sletter i bunnen og for øvrig med markerte terrasse- 
formasjoner. Lenger oppe (Lulle) smalner dalen av, samtidig som den stiger 
brattere Østover, for igjen å flate ut og bli åpen og bred (Helligskogen). 
Sydsiden av dalføret er opp til Helligskogen bratt og utilgjengelig, ellers 
er terrenget forholdsvis slakt. For øvrig er det småkupert og kan være 
steinet og ulendt. Det er furuskog i dalbunnen opp til Elvestadområdet og 
videre oppover auvskog. Floraen er rik. Særlig karakteristisk er 
kontrasten mellom den rolige fjellvidda på finsk side og den ville og for- 
revne dalen ned mot Lyngenfjorden med Jiek'kevarri i bakgrunnen. 

Mellomriksvegen løper gjennom Skibotrrlalen. Avstand til Tromsø, Karesuarrlo 
og Kiruna/Gallivare er henholdsvis ca. 150, 120 og 300 km. 

GABRIELSEN-KOMIT!EN - (G 89) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til at Skibotnvassdraget 
blir utbygd. Turisttrafikkmessige hensyn tilsier imidlertid 
etter komiteens mening at det slippes en viss minstevass- 
føring i Galgujåkka. Skibotnelva og Galgujav'ri søkes fylt 
så tidlig at man slipper skjemmerrle strerrler om sommeren. 
Det bør også komme på tale å bygge terskler eller grunndammer 
på enkelte flate elvestrekninger. 

Om eventuell overføring av Lyngselv til Skibotnvassdraget 
vises til avsnittet om Signaldalen." 

Med "betinget" i parentes har Lndus tr-Lkomf.t.een i Stortinget ført Skibotn- 
vassdraget urrler gruppen "Er tidligere avgjort eller bør kwme utbygges". 

Gabrielsen-komiteen mottok forslaget om å bevare vassdraget mest mulig 
uberørt fra Fylkesfriluftsnemrxia. 
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TEKNISK UTNY'ITELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Sideelvene Did'nujåkka og· BieraJåkka ledes ved en "takrenne" over til 
Galgujav'ri som reguleres 22 m, hvorav 18,5 m oppdemming. Dette medfører 
at mellomriksvegen til Finnland må omlegges i ca. 16oo m lengde. Fra 
Galgujav'ri overføres vatnet til Råg'gejav'ri som senkes 5 m for bedre å 
kunne nytte magasinet i Galgujav'ri. Fra Råg'gejav'ri kan vatnet slippes 
ned til Riep'pejav'ri som blir inntaksmagasin for kraftverket. Det blir 
totalt 23,5 m regulering, hvorav 13,5 m oppdemming. 

Det er interesse for å redusere reguleringen i Galgujav'ri mot at regu- 
leringen i Riep'pejav'ri økes. Det sistnevnte magasin er ikke synlig fra 
riksvegen. 

På den 16 m lange tilløpstunnelen har man 1 alt 5 bekkeinntak som fanger 
opp avløpet fra feltene på SkibotI'ldalens sydside. Til et av disse feltene 
forutsettes det overført en del av Signaldalselvas og Kitdalselvas felter 
fra Gåv'dajav'ri (jfr. urrler Signaldalen). 

Utløpstunnelen fra Skibotn kraftverk vil munne ut i Skibotnelva ca. 6 km 
nedenfor Lullestova. Kraftverket vil produsere ca. 375 GWh i klasse II A. 
Av dette utgjør overføringen fra Gåv'dajav'ri ca. 35 GWh i klasse II A. 

Det er mulig å overføre mer vatn fra Signaldalen ved hjelp av pumping fra 
Galgujav'ri. Dette representerer trolig et netto tilskudd på 70 GWh i 
klasse II B ( se forøvrig under Signaldalen). 

Ennvidere foreligger mulighet for å samle opp delfeltet til Helligskogvatn 
(Bassejav'ri) og pumpe det opp i Riep'pejav'ri. Det 46 km2 store feltet vil 
gi en netto produksjonsøkning på ca. 20 GWh. Denne mulighet er imidlertid 
ikke tilstrekkelig utredet ennå. 

Staten eier en goc. del av den nytttae vasskraft. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Nedbørfeltet er i første rekke nyttet for friluftsliv, jakt og fiske 
og som beitemark. Det er brukt som turmål, særlig for bærplukking om 
høsten og isfiske om vinteren. Dalen bør kunne bli et viktig område for 
utvikling av turistlivet i distriktet. 

Laksen går 20 km opp i vassdraget til Henget. Vassdraget er regnet for 
å være et godt fiskevassdrag, med røye i Galgujav'ri (Galgo) og Riep'pe- 
jav'ri (Rieppi) og ørret i Helligskogvatnet. Fisket bør kunne forbedres 
ved kulturtiltak. 
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b. Naturvitenskapelige interesser 

Nedskjæringer og canyorrlannelser i feltet viser tidligere elveløp som 
ved erosjon har preget terrenget i avsmeltingsfasen av siste istid. 
Nede i dalen ved Skibotn finnes velutviklede moreneformer, og ved 
elvemunningen har man et stort deltaområde i aktiv utvikling. Forøvrig 
er Skibotrrlalen preget av en rekke større terrasseformer. Dalen står 
hva løsmassene, jordarter, angår i skarp kontrast til den parallelt- 
gående Signaldalen, der løsavsetningene utgjøres av leirer langt oppover 
i dalføret. Dermed blir også vetasjonen høyst forskjellig i de to dal- 
fører, og mer karrig i Skibotrrlalen er.ni Signaldalen. Dette er et 
interessant aspekt botanisk. I de øvre deler av Skibotrrlalen er de 
kvartærgeologiske forhold meget kompliserte. Området må undersøkes nær- 
mere, og det har blant annet interesse å studere fenomenene i øvre Ski- 
botn for å klargjøre teorien om drenering fra den tidligere bredemte 
sjø i Finnland, nå Kilpisjarvi, nordover via Skibotnelva og elva i 
Signaldalen. 

Skibotnvassdraget er mye besøkt av botanikere, spesielt i de øvre 
deler. Her finnes en meget gunstig f,1ellflora, med en rekke sjeldne 
arter. - Det bør også nevnes at Skibotnvassdraget har gode betingel- 
ser for laks og sjøørret. 

De nedre deler av Skibotrrlalen er uvanlig tørre, idet de ligger i 
en markert regnskygge. Den internasjonale hydrologiske dekade har her 
en stasjon for registrering av hydrologiske forhold. 

UTVALGETS VURDERING 

Under forutsetning av at Reisavassdraget blir unntatt fra kraftutbygging, 
finner utvalget ikke tilstrekkelig grunn til åta Skibotnvassdraget med i 
verneplanen. 

Objekt nr.190 

MANNDALSELV _(Ålmaivaggarlno) - Vassdrag nr.821 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Kåfjord 
2o8 km2 

Manndalselva begynner i fjelltraktene mellom Kåfjorddalen og Skibotrrlalen 
og renner ut i Kåfjorden ved Samuelsberg. Vassdraget består av en hovedelv 
med tilløp av mirrlre sideelver som løper gjennom et forholdsvis kort og 
renskåret dalføre. I de nedre partier er dalen forholdsvis bred, og dalbunnen 
er flat. Lenger oppe smalner daler. av, for å gå over i en ren V-dal. Dalen 
har lauvskog og rik flora. 

Det går fylkesveg gjennom dalen så langt det er bosetting. 

GABRIELSEN-KOMITtttI 

Komiteen beharrllet ikke vassdraget. 
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TEKNISK l!rNYITELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Der finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 
Staten eier de øvre deler av vassdraget. 
VERNE INT'.i:.RESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Avstand til Birtavarre ca. 30 km,til Olderdalen ca. 50 km og til Tromsø 
ca. 200 km. E 6 vil være fremført langs Lyngenfjordens østside (Skibotn- 
Samuelsberg) i 1973 og bedre tilgjengeligheten fra syd og vest. DP.t går 
opp laks i elva som har muligheter for å bli en god lakseelv. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

I Manndalen finnes rikelig med løsavsetninger som har en rekke trinn. 
Dels representerer disse gamle strand.linjenivåer, dels er de rester av 
elveterrasser. Manndalen er aktuell som ekskursjonsområde, kanskje 
spesielt på grunn av at man her finner de rne sc utmerkede terrassedannelser 
i Lyngenområdet. Den nedre del av Manndalselva var tidligere sterkt 
mea.ndrerende. Nå er imidlertid flere av mea.ndersvingene rettet ut ved 
forbygninger, og er dermed i noen grad regulert hva denne del angår. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser blir va.rig unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.191 

REISAVASSDRAGET - Vassdrag nr.825 

Fylke: 
Kommune: 
Ned ber-f'e I t: 

Troms 
No rd re i sa 
2516 km2 (hele Reisavassdraget) 

Reisavassdraget har sin begynnelse i Finnmarksviddas sørvestre rarxiområde i 
grensetraktene ved Finnland og Finnmark og Troms fylker. Vassdraget består 
øverst av to forgreninger, Njallajåkka og Raisæ:lno. Vassdraget som er ca. 
100 km langt, får på vegen til utløpet i sjøen ved Nordreisa tilløp fra flere 
sideelver. 

Riksveg 865 følger vassdraget fram til Bilto. Nærmeste tettsteder er Alta 
og Storslett. 

Reisadalen er bred nederst og smalner av oppover, særlig fra Saraelv (samisk: 
Carajåkka). Dalbunnen er flat med steile lier opp mot mektige og særpregede 
fjellpartier opp til 1300 m.o.h. Øverst i dalføret finner en partier med 
vill natur, eksempelvis i Sieima- og Mållesområdet. Imofossen og Mållelfossen 
hører til landets høyeste fossefall. Dalbunnen består for det meste av furu- 
skog, med markerte ospepartier enkelte steder. For øvrig finnes bjørkeskog 
opp mot fjellet. Floraen er rik og regnes som botanisk interessant. 



2()CJ 

GABRIELSEN-KOMITI:EN - (G 90) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen er kjent med at planene for Kvænangen kraftven 
omfatter overføring av Stuora Mållejav'ris nedbørfelt fra 
Reisa. Feltet er oppgitt til ca. 44 km2, eller 1 av Målles- 
fossens nedslagsfelt. Komiteen har ikke noe å bemerke til 
denne overføring, men vil anbefale at Reisavassdraget ovenfor 
Saraelv ellers blir Lvart uberørt. 

Komiteen har lagt vekt på at Reisavassdraget er en turist- 
attraksjon, at laksefisket og elvebåttrafikken skaffer betyde- 
lige inntekter til dalens befolkning og at en utbygging av 
vassdraget gir relativt beskjedne kraftmengder." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Reisavassdraget i gruppen "Øremerkes/ 
særskilt beharrlling". 

Gabrielsen-komiteen mottok verneforslag fra Nordreisa Kulturnemrrl, Troms 
naturvernforening, Nordreisa kommune, Tromsø og omegn turistforening og 
Fylkes friluftsnemnda. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

En kjenner ikke til vesentlige forurensinger i vassdraget. 

b. Vassforsyning 

Det er opplyst at en del beboere har vassforsyning fra grunnvatnet. 
Ellers er vesentlige vassforsyningsinteresser ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Det er ingen utbygd vasskraft i selve Nordreisadalen, men avløpet fra 
Stuora Målle$jav'ri (44 km2) er ført over til Kvænangen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft (ovenfor samløpet med Kildalelv) 

Det lar seg bygge ut ca. 600 GWh i kostnadsklasse II B/III urrler forut- 
setning av at den finske elva Poroeno overføres, Poroeno vil bidra med 
50% av vassføringen til det prosjekterte Reisa kraftverk. Uten denne 
overføring vil det neppe bli aktuelt med kraftutbygging i Nordreisadalen. 

Overføringen av Poroeno skjer ved en kanal over til Dæinumuotkejav'ri 
som ligger på norsk side av grensen, ca. 150 m fra Poroenos bredd. Videre 
føres vatnet i en 6 km lang tunnel over til Niei'daluobbal nedenfor 
Saitejav'ri. Vuorgujav'ri som ligger øverst i en sideelv til Kautokeino- 
elva, overføres til Saitejav'ri ved hjelp av en kanal. Saitejav'ri regu- 
leres+ 2 m og - 1 m. 

Fra Niei'daluobbal overføres vatnet til Rai'sjav'ris felt ved en 5,5 km 
tunnel. Rai'sjav'ri reguleres+ 18,8 m og - 2,2 m. Dammen er tenkt 
plassert 4 km nedenfor vatnet. Den over 20 km lange driftstunnelen fanger 
opp bielvene på Reisadalens østside helt nord til Mållesjåkka. 
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Fallet mellom Rai'sjav'ri og Reisaelva (Rai'sæ:ino) på kote 126 utnyttes. 
Kraftstasjonen vil derved få sitt utløp ca. 6 km nedenfor Imofossen. 

Dersom det oppstår vanskeligheter med løyve til overføring av Poroenø 
fra finsk side, foreligger det en mulighet til å overføre Rai'sjav'rie 
felt for utnyttelse i Altavassdraget. Overføringen skjer ved en ca. 
4 km lang kanal og tunnel til Stuorajav'ri i Altavassdraget. Denne plan 
er nærmere omtalt under Alta-Kautokeinovassdraget. 

Ennvidere er det ønskelig å over-isr-e et 26, 4 km2 felt fra Hoallujav' ri i 
Sieidejåkka til Navitelvas felt ( se nærmere omtale un:ier Navitelva). 

Staten eier ikke noe av fallrettighetene i Reisavassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Reisadalen med omliggende områder er mye nyttet for friluftsaktiviteter 
som jakt, fiske og turgåing. Et spesielt trekk er elvebåttrafikken som 
foruten å være en attraksjon gir vesentlige inntekter til oppsitterne. 
De in:ire områder inngår i turistforeningens rutenett med overnattings- 
hytter. Den lokale turistforenings reinraide i påsken fra Nordreisa til 
Kautokeino er blitt tradisjon. Laksen går opp til Imo og sjøørreten til 
,Josvatnet. Det finnes sjørøye i vassdraget. Elva regnes som en av fylkets 
beste lakseelver. Fisket kan så vidt kjent forbedres vesentlig. 

Øvre Reisadalen ble vurdert i forbindelse med Naturvernrådets landsplan 
for natur- og nasjonalparker i Norge, men ble ikke foreslått utlagt til 
nasjonalpark. Øvre deler av Reisadalen er fra naturvern- og frilufts- 
livsynspunkt særlig verneverdig. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Reisadalen og tilløpselvenes daler er spesielt godt egnet for geologiske 
og geomorfologiske studier. Berggrunnen i Reisadalens midtre lØp består 
av næringsrike bergarter vekslen:ie mellom kalkstein og skifer, og elva 
har her skåret seg ned. Sør for Imofossen kommer man så over på mot- 
standsdyktige granitter. Overgangen fra det innenforliggen:ie canyonfor- 
mede elveleiet til det slake dalføret i kambrosiluren, utgjøres av et 
kraftig fall med flere fosser og stryk. De nedre 70 km renner Reisa bred 
og rolig uten stryk. 

Reisas nedbørfelt fremviser et komplekst system av geomorfologiske stor- 
former - fra vide, åpne og såkalte "gamle" dalformer til unge formelementer. 
Disse står i sterk kontrast til hverandre, og er blitt forsØkt tolket ut 
fra ulike prinsipper. Også de store akkumulasjoner av løsmasser er viktige 
naturdokumenter, men geomorfologiske detaljstudier er foreløpig gjort i 
altfor liten utstrekning her. 

Botanisk sett er Reisavassdraget høyst prioriteringsverdig. Floraen ved 
Reisavassdraget og i de tilstøtende fjellområder betegnes også av mange 
som eneståen:ie i Nord-Europa. Den største konsentrasjon av kalkplanter 
i Troms finnes i området langs Reisadalføret foruten over mot Skibotn - 
Signaldalen og Øverbygd i Målselv. 
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Allsidigheten, plantesamfunnenes sammensetning og soneringene må fremheves 
for Reisavassdraget som spesielt interessante og verdifulle trekk. 

En rekke av de planter man finner i Reisaområdet tilhører de såkalte 
sentriske arter, dvs. arter som i Skamina.via bare finnes i et begrenset 
område i Nord-Skandinavia eller som også forekommer i Dovre-området. 
Disse arter representerer et av de mest interessante og eierrlommelige 
floraelementer på denne del av den nordlige halvkule. 

En del av disse artene er bundet til grusØ}'reæ ved Reisaelva. 

Zoologisk har Reisavassdraget stor interesse som typevassdrag, både fordi 
man finner spesielle og interessante livssamfunn i selve vassdraget, og 
på grunn av det rike fugleliv som er knyttet til flere lokaliteter ved 
Reisa. F.eks. ved Josvatnet har man viktige hekkeplasser for andefugl og 
grågås. Lokaliteten er foreslått fredet som fuglereservat i forbirrlelse 
med landsplanen for slike. 

Det må presiseres at siden r;uolasjåkka i Kåfjorddalen, samt Barduelva og 
Skibotnelva er berørt av reguleringer allerede, bør Reisa med sidevass- 
drag og tilstøterrle fjellområder spares for inngrep, hvorfor også vass- 
draget er prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget anser de mange verneinteresser i Reisavassdraget for å være særskilt 
store, og vassdraget foreslås derfor unntatt fra kraftutbygging. 

Eor naturvitenskapen representerer Reisa-vassdraget uerstattelige verdier. 
Øvre Reisadalen er på alle måter et så særpreget dalføre at det må bevares 
intakt. 

Utvalget må derfor også fraråde at det blir ført veg gjennom dalen slik det 
er foreslått i Norsk vegplan. 

Med hensyn til Rai'sjav'ri øverst i Reisaelv ønsker Wessel å fremholde at 
dette felt kan overføres til Stuorajav'ri og gi et verdifullt erstatningsmaga- 
sin for en eventuell stor neddemming i Masi. Wessel mener derfor at nytte- og 
skadevirkningene ved en regulering i Rai'sjav'ri bØr vurderes nærmere i sammen- 
heng med kraftverksplanene i Alta. 

Objekt nr.192 

NAVITELVA (Navetjåkka) - Vassdrag nr.832 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Troms 
Kvænangen 
324 km2 

Vassdraget har sin begynnelse i fjelltraktene mellom Reisadalen og 
Kvænangsbotn og renner ut i sjøen ved Navet og Kvænangen. Vassdraget 
løper gjennom et ca. 25 km langt dalføre som nederst er trangt og for- 
revet, mens det høyere oppe flates ut i en rolig, vid dal med flate 
sltter i bunnen. Dalen har lauvskog og rik flora. 

E-6 passerer vassdraget ved utløpet i sjøen. De nedre deler av vassdraget 
er ulerrlt og virker vanskelig tilgjengelig sett fra riksvegen. 

Nedbørfeltet har i dag i første rekke betydning for reirrlriften. 
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GABRIELSEN-K0MIT!EN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Sarvesjav' ri og det tilhørende 17, 4 rni2 felt er overført til Stuora Målles- 
jav' ris felt i forbindelse med utbyggingen av Abbujåkka. Sarvesjav'ri er ikke 
regulert. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger plan om utnyttelse av den øverste del av Navitelvas felter. 
Et kunstig inntaksmagasin vil bli dannet ved en ca. 40 m høy dam like neden- 
for Vuov'denjunnejåkkas sammenløp med Navitelva. Magasinet vil demme ned ca. 
4,5 km2 av Navitdalen ved Sarvesskai'di. Det blir 30 m regulering.· 

I tillegg blir det et magasin i Gåneldatjav'ri. Dette vil bli oppdemmet 
14 m. Neddemmet areal ca. 1,2 km2. 

Navit kraftverk blir liggende innerst i Sørfjorden i Kvænangen. Det får 
en produksjon på vel 200 Gwh i klasse II B, inkludert overføringene. 

I planen forutsettes en 0,7 km tunnel fra Hoallujav'ri for overføring av 
et 26,4 km2 felt i Sieidejåkka i Reisaelv. Dette gir ca. 15 GWh i klasse I. 
Videre er forutsatt at 57,8 km2 av feltet til Storelva i Øksfjordvassdraget 
overføres via en ca. 6 km tunnel til inntaksmagasinet i Navitelva. Feltet 
gir vel 40 GWh i midlere prisklasse. 

Naturvitenskapelige interesser 

Navitdalen har en rik og variert flora med en del innslag av sjeldne planter. 
Videre finner man i dette dalføret de beste furulokaliteter i Kvænangen, for- 
uten store individer av bjørk. Navitdalen representerer en yttergrense nord- 
over, før man kommer inn i hardere bergarter som er mer motstandsdyktige mot 
kjemisk forvitring. Variasjonene i plantelivet fra fjellområdene og nedover 
mot dalmunningen gir grunnlag for interessante studier. Dalføret er idag 

utilstrekkelig urrlersØkt, men ut fra det kjennskap man har til lokaliteter 
her, ligger det klare muligheter for sammenligning med visse deler av Reisa- 
vassdraget. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget finner ikke tilstrekkelig grunn til åta vassdraget med 1 verne- 
planen. 
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Objekt nr .193 

KVÆNANGSELVA - Vassdrag nr.836 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Kvænangen 
284 km2 

Vassdraget begynner i grensetraktene mellom Troms og Finnmark sørøst for 
Kvænangsbotn. Vassdraget består av en ca. 40 km lang hovedelv med flere 
sideelver. Det renner ut i sjøen ved Kvænangsbotn. De første 3-4 km fra 
utløpet renner vassdraget gjennom et vidt dalføre, de neste 10-12 km er 
trange, men så vider det seg ut innover vidda. I dalens nedre deler er 
det en del furuskog, mens lauvskogen og snaufjellet overtar områdene oven- 
for. Floraen er rik. 

E-6 passerer utløpet ved Kvænangsbotn. Avstanden til Kjækan og Burfjord 
er henholdsvis 8 og 25 km. 

GABRIELSEN-KOMIIBEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYTTELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Ved en 8 km lang "takrenne" tenker man å føre de øvre felter i· Kvænangsel va 
(i alt 261,9 km2) inn på den eksisterende overføringstunnel fra Njæmunjaiku- 
jåkka til Las'sajåkka. 

Dette vil gi en produksjonsøkning i Kvænangsbotn kraftverk på vel 100 GWh 
i klasse II A. Prosjektet er foreløpig lite utredet. 

Staten eier en god del av vaaøkraften. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsliv 

Dalføret med elva og tilliggende vatn er et mye nyttet fiske- og frilufts- 
terreng for lokalbeolkningen og for turister. Det går laks, sjøørret og 
sjørøye til Nedrefoss, ca. 10 km oppover elva. Laksetrapp som er urrler 
bygging vil gi laksen mulighet for å gå ytterligere 10 km oppover. Som 
lakseelv er elva sårbar p grunn av liten vassføring. Lenger oppe i vass- 
draget med tilløp ligger flere fiskerike vatn (røye). Vassdraget har, 
spesielt på grunn av at store deler av vassdragene for øvrig i indre 
Kvænangen er tatt i bruk til kraftproduksjon, stor betydning for frilufts- 
liv og turisme i området. Laksefisket bør kunne bedres ved kulturtiltak. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Eventuelle magasiner vil kunne Ødelegge en bemerkelsesverdig hØyfjells- 
slette, Baddarlakko. Floraen her inne er ispedd sjeldne fjellplanter, 
og der er store tumraområder med forskjellige interessante fenomener. 
Sjøene på fjellsletten er meget grunne og fiskerike, spesielt er røye- 
bestanden god. 
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UTVAUiETS VURDERING 

Utvalget finner ikke tilstrekkelig grunn til åta vassdraget med i verne- 
planen. 

Objekt nr.194 

STORELVA til BURFJORDEN - Vassdrag nr.838 

Fylke: 
Kormnune: 
NedbØrfel t: 

Troms 
Kvænangen 
1€:.0 km2 

Burfjordvassdraget har sitt utspring i traktene ved grensen til Troms og 
Finnmark mellom Kåfjord og Kvænangabotn. Elva som er ca. 25 km lang med 
flere mindre sideelver, løper gjennom Burfjorddalen og renner ut i Bur- 
fjorden. 

Vegen mellom Alta og Sørkjosen passerer forbi der elva løper ut i sjøen. 
Det går veg opp langs nedre del av vassdraget. Avstanden til Alta er ca. 
100 km. 

GABRIELSEN-KOMI'l'ttN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det foreligger flere alternativer for utbygging av Storelva, enten separat 
eller sarrrnen med Badderelv. 

Ved separat utbygging vil produksjonen variere fra 45-90 GWh alt etter om- 
fanget av utbyggingen. Den minste utbygging, som vil komme i klasse III, vil 
medføre 22 m oppdermning av Krattvatn (Råttujav'ri). Et 6,8 km2 felt til 
Polvatn (Bål'lujav'ri) i Langdalselva overføres til Krattvatns felt. Pol- 
vatn reguleres+ 2 m og - 2 m. Kraftverket legges i Burfjord. 

I den mest omfatten:le separatutbygging samler man opp de resterende bielver 
i Fiskevatn som deretter overføres til Krattvatn. Fiskevatn oppdermnes 10 m. 
Et 11,5 km2 felt fra Botnelv (Uldasjåkka) i Kåfjord overføres også. For øvrig 
er prosjektet identisk med det minste utbyggingsalternativ. Dette prosjektet 
er noe gunstigere Økonomisk, klasse II B/III. 

En fellesutbygging med Badderelv vil stort sett bli en utvidelse av det sist- 
nevnte alternativ. Magasinene vil bli noe en:lret: Reguleringen i Polvatn og 
Fiskevatn sløyfes. Derimot Økes reguleringen i Krattvatn til+ 25 m og - 5 m. 

I tillegg fås følgende reguleringer i Badderelva: Langvatn + 20 m, Djupvatn 
.,_ 20 m. Badderelva sperres ca. 2 km nedenfor Langvatn og en ca. 8 km lang 
tunnel leder så vatnet over til Fiskevatn. 



215 

Produksjonen blir knapt 200 GWh i klasse II B. 

Staten eier en god æl ro, vasskraften i Storel va eller Badderel va (øverst). 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Det går laks, sjøørret og sjørøye opp ca. 10 km i vassdraget. I øvre del 
og i tilstøterrle vatn finnes røy. Det er satt ut ørret i flere vatn og 
laks i ett vatn. 

På grunn av naturkvaliteter, beliggenhet nær veg, og turistetablissement 
og tettbebyggelse i Burfjord har vassdraget betydning for friluftsliv og 
turisme. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Ved Storelvas dalføre, Burfjord.dalen, finnes en furuskog som når helt opp 
i 200 m høyde. Dessuten finnes langs dette vassdraget en frodig bjørkeskog. 
Dog har Storelva spesiell botanisk interesse, kanskje først og fremst fordi 
hierarkiet av arktiske arter trer meget godt fram oppover i dalføret. 
det må spesielt fremheves at grusøyrene her er av særlig stor interesse. 
Bl.a. finnes her Kvænangs-valmue på sin eneste lokalitet i verden. 

Ved sørsiden av Storelva i indre del av Burfjord.dalen, ligger Bekkamyra i 
en høyde av ca. 105 m.o.h. Feltet omfatter Nervatn, Ellenvatn, Båtvatn 
og Øvervatn, med tilliggerrle myrområder. Hele komplekset er svært flatt- 
liggende, og en vesentlig del utgjøres av elveavleiringer. - Myrområdet 
utgjøres av flere partier som er adskilt ved drag, og mot sørøst finnes 
sjeldent fine overganger mellom forskjellige myrtyper. Innsjøene og myrene 
har foruten biologisk interesse, også interesse zoologisk, idet man her 
finner et rikt fugleliv med gjess, ender og vadere. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget anser verneinteressene i vassdraget så vesentlige at det foreslår 
vassdraget unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.195 

ALTA-KAUTOKEINOVASSDRAGET' - Vassdrag nr.853 og 854 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Finnmark 
Kautokeino og Al ta 
7':f97 km2 

Vassdraget som er ca. lf:O km langt og renner gjennom Finnmarksvidda, har 
sin begynnelse i grensetraktene mot Finnlarrl syd for Kautokeino. Øverst 
består vassdraget av to forgreninger, Kautokeinoelva og Siebejåkka, som 
møtes rett før Kautokeino tettsted. Av sideelver til vassdraget kan nevnes 
Cabardasjåkka, Mazejåkka og Eibyelva. Vassdraget har utløp i Altafjorden. 
Vegen mellom Alta og Kautokeino og videre inn i Finnlarrl har "kontakt" med 
vassdraget over visse strekninger. Tettstedene Kautokeino, Masi og Alta 
ligger ved vassdraget. Til Hammerfest er det ca. 150 km. 
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Vassdraget renner gjennom et ma.rkert dal fø:-e og danner flere fosser 
(>:iei'dagår'i (Pikefossen), Vir'dneguoi'ka (\'irdnafossen) og Sav'io 
Savtsofossen)) og stryk. Det er preget av e Lveos , holmer, slukter og gjel. 
'Zed vassdraget er det s je Lde n rik flora og fauna. E'l Ler-s er det geologiske 
forhold langs elva av særlig interesse. Det finnes skogreservat ved .oat'ka 
og oskamark. 

'":ABRIELSEN-KOMT.r,t' .E:; 1  91)  

Fra innstillinGen siteres: 

"Komiteen foreslår at Kautokeinoel va fra og med Masi og sør-  
over unntas fra regulerirlG og utbygging i 10 år, idet komiteen 
ikke tar standpunkt til utbyggingsalternativene. 

Kom i teen har sæd ig lagt vek t på de problemer av forskjellig 
art som oppstår ved flytting a·  hele befolkningen i Masi og 
ved at det viktigste jordbruksområde i kommunen blir satt 
under vann og de vanskeligheter som oppstår for reinflytte- 
veiene. 

Det er komiteens forutsetning at bivassdrag skal kunne utbyg- 
ges og at spørsmålet om fortsatt fredning blir vurdert innen 
10-årsperioden er ute." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Alta-Kautokeino-vassdraget i gruppen 
"Øremerkes/særskilt behar.dling". 

abrielsen-komiteen mottok verneforslaget fra ?ylkesfriluftsnemnda. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget er resipient for bl.a. Kautokeino sentrum, Masi og deler av 
Slvebakken m.v. 1 Alta. 

b. Vassforsyning 

Disse forhold er ukjent. 

c. Vasskra:t 

Utbygd vasskraft 

Det er et mirrlre kraftverk i Cabardasjåkka mellom Stuorajav'ri og 
Kautokeino. Stuorajav'ri er regulert 1 m. 

1-lyttbar, ikke utbygd vasskraft 

En foreløpig utbyggingsplan går ut på å bygge 3, alternativt 4 kraftverk: 

Eibyvassdraget utnyttes separat i Trangdal (Av'zi) kraftverk, men får 
inntak i Av'zejav'ri (Trangdalsvatn) og avløp i Altaelv ved kote 42. 
Vesterelva (Njuovnjatjåkka) overført til Av'zejav'ri (Trangdalsvatn) og 
noe av Gargiaelvas avløp tas inn på driftstunnelen. 10 vatn reguleres 
med fra 1,5 til 4 m. 
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Årsproduksjonen blir vel 100 GWh på overgangen mellom klasse II B o g  III. 

Jotka (Joat'ka) bygges ut mellom Joat'kajav'ri (Jotkavatn) og Altaelv ved 
kote 77. Fal'leJåkka (Falkelva) i Tverrelvvassdraget overføres til 
Joat'kajav'ri. Fra Tanas nedbørfelt overføres AddJilJav'ri og IetJav'ri,. 
og fra Lakselva (Lievn&sjav'ri). IesJav'ri er planlagt regulert 5 m, og 
inntaksmagasinet Joat'kajav'ri vil bli regulert 7 m. Produksjonen blir 
200  i kostnadsklasse II A. 

Hovedkraftverket Savtso (Sav'co) ytter fallet fra Vir'dnejav'ri til 
Altaelv ved kote 83. Vir'dneJav'1i ligger på kote 250, og er planlagt 
oppdemt med 51 m. Magasinet vil da strekke seg inn til Kautokeino, og 
Masi settes urner vatn. 

Det blir også større magasiner i Stuorajav'ri (ytterligere 15,75 mopp- 
de1T111ing) og i I.appujav'ri med 11 m regulering. Mindre magasiner er plan- 
lagt i Big'gejav'ri og Spiel'gajav'ri (2-3 m regulering). 

Årsproduksjonen i Savtso (Sav'co) er beregnet til 840 GWh i kostnads- 
klasse I. 

En alternativ plan går ut på oppdemming av Vir'dnejav'ri til Ma.si, dvs. 
med 15 m. Det er da meningen å bygge ut Storfossen og å etablere et 
større magasin ved 17 m oppdemming på toppen av fossen. 

Produksjonen i Savtso (Sav'bo) reduseres da med 240 GWh til ffJO GWh. I 
tillegg kommer imidlertid Storfossen med fl:J GWh. Sett urner ett kommer 
de to kraftverkene i kostnadsklasse II A. 

Samlet produksjon i Al ta vassdraget blir etter dette 9&:J-1140 GWh. 

Øvre del av Reisaelv med sjøen Raisjav'ri kan overføres til Stuorajav'ri 
i Al ta vassdraget ved en ca. 4 km lang kanal og tunnel. Ved oppdemming av 
Raisjav'ri kan dessuten skaffes inntil 400 mill.m3 magasin. 

Ved overføringen blir det ca. 70 m høye fall Stuorajav'ri-NJallajav'ri 
økonomisk nyttbart. Samlet kraftØkning blir ca. 200 GWh i kostnadsklasse 
II A - II B, avhengig av Rai'sJav' ri-magasinets størrelse. Dette maga.sinet 
kan tenkes som alternativ til neddemming av Masi. 

Et annet alternativ som blir vurdert er å flytte hovedmaga.sinet til 
Iesjav'ri. Jotka (Joat'ka) kraftverk vil da bli sløyfet og det blir 
i stedet bygd et pumpekraftverk mellom Vir'dnejav'ri og Iesjav'ri. 

Hovedalternativet med neddemming av Masi skiller seg imidlertid ut som 
det klart billigste. 

Separat utbygging av Trangdal (Av'i) vil muligens bli sløyfet mot 
delvis overføring til Savtsos(Sav'co's) nedbørfelt. 

Hele Alta-utbyggingen er nå til ny vurdering, og det blir lagt særlig 
vekt på dimensjonering og plassering av magasinene. 

Staten eier hele Altavassdraget. 
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VERi-JEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Langs vassdraget er det lagt ut fire hytteområder. Altaelva er ifølge 
Turisttrafikkomiteen i Finnmark regnet som verdens mest eksklusive sports- 
fiskeelv med anslagsvis omsetning på sportsfiske på 1 mill.kroner pr. 
sesong. Til dette kommer verdien av sjøfiske av laks som er vokst opp 
i vassdraget. Elva er den viktigste elv for stamlaks i Finnmark. Eiby- 
elva har gode sportsfiskemuligheter og er nyttet av lokalbefolkningen og 
av turister. I nedbørfeltet drivs det foruten fiske også friluftsaktivi- 
teter som tuGåing og jakt. Særegent for vassdraget er elvebåttransporten 
av turister. uristplanen for Finnmark anbefaler at det blir utviklet 
kombinasjonsormer for jordbruk og turisme i Alta. For øvrig kan nevnes 
at nedbør-f'e l tet :..itg.JØr viktige reinbeiteområder. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

'led Al ta vassdraget finnes flere lokal i teter av stor interesse geologisk 
og geomorfologisk. Det pågår for tiden studier her, men ennå er vass- 
draget relativt lite undersøkt. Av spesiell interesse kan nevnes en 
rekke fonner som peker hen på uvanlig isdrenering og isavsmeltingsforhold. 
Avsmeltinge etter siste istid synes her å a hatt en karakter som muli- 
gens bare finnes tilsvarerrle i det nordlige Labrador. 

Et problem i geomorfologisk forskning har vært å forklare Altaelvas 
gjennombrudd fra grunnfjellområdet Lnne på vidda, inn i de hØyereliggerrle 
fjellområdene. e r  har elveløpet erodert ut en storslått canyon hvis 
dannelsesmåte fremdeles representerer et uløst problem. 

Altavassdraget passerer en rekke biologisk interessante saneringer og 
lokaliteter fra vidda til havet. Spesielt kan nevnes de arktiske myrer 
med overgang til bjørkeskog og deretter furuskogen. 

Oppe i juvet, eller canyondannelsene i Alta, er floraen meget rik og 
spesiell. Lokalitetene i canyonområdet er mye besøkt av ekskursjoner både 
fra Finnland og Norge. 

En oppdemming av Masi-området vil være uheldig, da dette området på mange 
måter er et nØkkelområde, og hva botanikken angår, finner man her en rekke 
sjeldne plantesamfunn. 

Masi er som lokalitet av naturvitenskapelig interesse kjent langt utover 
Nor-ge s grenser, og forskere fra flere nasjoner har gjort viktige arbeider 
her. 

Selve Altaelva synes å være rik på vegetasjon, og vassdraget tar en lakse- 
stamme med gjennomsnittsvekt på ca. 10 kg, den største i landetsarrunen med 
Årøyelva (Oselvi). Det har spesiell interesse å studere de ferskvass- 
biologiske forhold. 

Det er aktuelt å etablere feltstasjon i øvre del av Altavassdraget, nær 
Kautokeino. Denne stasjon er tenkt som base for forskning innen flere fag, 
og for ekskursjoner i området. 
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UTVAL:',ETS VURDER.Iii(-; 

Det er sterke verneinteresser i Alta-vassdraget, spesielt i Masiområdet. 

På grunn av de vidtrekkende problemer og ulemper som knytter seg til den 
store Masi-reguleringen som det foreligger planer om, vurderer for tiden 
Statskraftverkene andre alternativer vedrørende ftlta-vassdraget. 

Da det i dette t i Lf'e Ll.e t er spesielt vanskelig å vurdere hvilken betydning 
disse alternativer vil ha for frilufts- og naturverninteressene i området, 
forutsetter utvalget at det først på et senere tidspunkt bør tas standpunkt 
til Alta-vassdraget. 

Objekt nr.196 

Vassdrag : 1 r .8 f j 7  

Fylke: 
Kornmune r-: 
'.;edbØrfel t: 

?i:-::1:narl-: 
J · :v lsu: ,c  OG Porsanger 
720 k!r.2 

RP.pparfjordvassdraget har sin begynnelse i områctene mellom Kvalsund og 
Banak. P ve gc n til utløpet i sjøen innerst i 7'Ppparf jorden tar vassdraget 
opp en større sideelv Skaidejåkka/uorrujåka. 

Det går veg langs noveielva og Cuorrujåkka. Hærmeste by/større tettsted 
er Pammerfest (ca. 3 0 - ; 5  km) og Al ta (ca. 90 km). 

Repparfjorden og :Jreidalen (ved vassdragets øvre del) har frodig vegetasjon. 
: ioen samer har sommerbosted innenfor ned bør-f'e I tet. 

:}ABRIELS:::N-KOMITI:Ell 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTHYIT:i::LSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Ca. 200 m fall mellom Dåg'gejav'ri og epparforden kan bygges ut til en 
produksjon på ca. 15 ::,wh i kostnadsklasse I I I .  

Det forutsettes 10 m regulering av Dåg'gejav'ri og overføring av Cåk'kirjåkka 
(21 km2 nedbørfelt) til Dåg'gejav'ri. 

Den nyttbare vasskraft eies av staten. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Nedbør-f'e I tet til vassdraget er et av Finnmarks fremste frilufts- og 
rekreasjonsområder. Hele dalen fra Skaidi og oppover til Ai'saroai'vi er 
utlagt til hytteområde. Det er idag bygget ca. 200 hytter, og det festes 
bort 1 5 - 2 0  hyttetomter hvert år, vesentlig til befolkningen i Harranerfest. 



Elva er populær som sportsfiskeelv. I tidsperioden 1952-1961 er det 
gjennomsnittlig fisket ca. 2500 kg laks pr. år. Skaidi er et godt nyttet 
turiststed hvor jakt, fiske og turgåing er de viktigste friluftsaktivi- 
tetene. Skaidi er Ul'Xl.er utvikling som turiststed og danner et viktig ledd 
i turistbefordringen fra øst til vest i fylket og fra syd via Alta til 
Hammerfest og Nordkapp. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Repparfjorddalen fremviser et utvlg av de mange geomorfologiske form- 
elementer i landskapet som isavsmeltingen og dens drenering etterlot. 
Området har på mange måter vært et nøkkelfelt for isavsmeltingsstudier 
i Finnmark. 

De mange landskapstrekk i området som er utformet av smeltevatnet, tyder 
på at dreneringen har vært kraftig, og det er mulig at isavsmeltingen her 
til dels har foregått vertikalt (dØdis). atalt sett danner Repparfjord 
et område som meget godt illustrerer de komplekse forholdene under isens 
bortsmelting. 

Repparfjordelva er på mange måter en typisk viddeelv; i de øvre deler 
bred og grunn, med steinfylt bunn. Elva regnes som en av de viktigste 
lakseelver i Finnmark, og det er gjort flere un:iersøkelser av laksestammen 
i dette vassdraget. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de store verneinteressene blir 
unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.198 

SNØFJORDVASSDRAGET (Muorraljåkka) - Vassdrag nr.880 

Fylke: 
Kommune: 
i;edbØr felt: 

Finnmark 
Måsøy 
75 km2 

SnØfjordvassdraget på vestsiden av Porsangerhalvøya, har en rekke for- 
greninger med stor rikdom på min:ire innsjøer. Vassdragets forskjellige 
grener samles i dets største innsjø, Stuorrajav'ri (Snøfjordvatnet), som 
ligger ca. 5 m.o.h. nær utløpet i Muorral (Snøfjorden). 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen utbyggingsmuligheter i selve Snøfjordvassdraget, men avløpet 
fra 34 km2 nedbørfelt øverst i bielva Rassalakjåkka kan overføres til Litle- 
fjord. 
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Litlefjord.utbyggingen vil gi fJ:J GWh i kostnadsklasse III. De overførte 
felter fra RasalakJåkka bidrar med ca. 15 GWh. 

VERNEINTERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

SnøfJordvassdraget er stilt til disposisjon for fiskeribiologiske forsøk, 
og det har vært totalt forbud mot fiske her siden 1954. Dette er en av 
landets nordligste elver, og det er å å si fritt for bebyggelse i området. 
SJØfjordvassdraget omfatter ca. 42 større og mindre innsjøer, og elvene i 
systemet er grunne og som regel steinfylte. Vegetasjonen i vassdragets ned- 
børfelt er sparsom, her finnes spredte bjørkekratt, men store områder er 
trebare og uten vier eller kratt. Plantedekket er også sparsomt de fleste 
steder. 

Variasjonen i næringsinnhold og fysisk-kjemiske forhold i de forskjellige 
deler av Snøfjordvassdraget, gjør dette til et egnet type- og referanse- 
vassdrag. Lakseundersøkelsene som her har vært drevet kontinuerlig i en 
rekke, omfatter bestandsundersøkelse med merking og undersøkelse av fisk i 
oppgang og under utvandring. 

0 ar- 

UTVALGETS VURDERING 

verneinteressene er her så vesentlige at utvalget foreslår vassdraget unn- 
tatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.199 

STABBURSELVA 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

- Vassdrag nr.885 

Finnmark 
Porsanger 
8fJ:J km2 

Stabburselva har sitt utspring i traktene sørøst for Alta og nord for 
IeiJav'ri 40-45 km i nordlig retning med forholdsvis flate områder i 
vest og mer kuperte trakter i øst. På denne strekning er vassdraget 
vidt forgrenet og danner en rekke vatn. Rett før År'doai'vi renner 
vassdraget omtrent i rett østlig retning og ned i Stabbursdalen hvor 
det møter grensen for Stabbursdalen nasjonalpark. Vassdraget renner 
gjennom nasjonalparken i hele dens lengde, ca. 18 km, og munner ut i 
Porsangerfjorden ved Stabbursnes. 

Formålet ved opprettelsen av Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare verdens 
nordligste furuskog i naturlig tilstand, samtidig som nasjonalparken skal 
representere det mer kuperte Finnmarkslandskap nærmere kysten. 

GABRIELSEN-KOMI'I'ttN (G 92) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen er kjent med at det ikke er sannsynlig at det 
vil bli aktuelt med noen kraftutbygging i Stabbursdals- 
vassdraget og har intet å bemerke til at området blir bevart 
uberørt av vassdragsutbygging." 



222 

Industrikomiteen i Stortinget har ført Stabbursdalsvassdraget i gruppen 
"Fredningsforslag som tidligere er vedtatt eller bør kunne frelJIJles nå". 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

En kjenner ikke til vesentlige forurensninger i dette vassdrag. 

b. Vassforsyning 

En kjenner heller ikke til hvilke vassforsyningsinteresser som måtte 
foreligge i vassdraget. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i 
at,,avløpet fra Adnejav'ri (20 km2 nedbørfelt) 
Iesjav'ri i forbirrlelse med Alta-utbyggingen. 
i Joat'ka blir 6-7 GWh. 

vassdraget, bortsett fra 
er planlagt overført til 
Bidraget til produksjonen 

Staten eier det meste av vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vassdraget har betydning som fiskeelv, og da både i forbindelse med sports- 
fiske og næringsfiske. Laksen kan uten vanskeligheter komme ";IJ km opp i 
vassdraget. Det er i 1950-årene bygget laksetrapper i Stabbursfossen. 
Oppfisket kvantum i de siste årene er ca. 1000 kg, mens det i slutten av 
1950-årene var oppe i 2000 kg. Vanlig vekt for laksen er 6 - 10 kg. 
En stor del av de mennesker som reiser oppover dalen er folk som skal fiske 
laks, sjøørret og sjørøye. Den lokale fiskeforening har forpaktet fiske- 
rettighetene i deler av elva. 

b. Naturvitensapelige interesser 

Stabburselva renner fra vidde- og gai'sa-området øst for Alta gjennom en 
åpen dal, først nordover, så mot øst. Berggrunnen gir god tilgang på . 
næringssalter. Stabburselva renner relativt rolig med slakt fall før den 
ca. 20 km fra Porsangerfjorden skjærer seg gjennom en kløft og danner flere 
stryk. Berggrunnen skifter her over til surere bergarter. - Kvartær- 
g•ologisk er Stabbursdalen av spesiell interesse, og det meste av nedslags- 
feltet er godt kar13agt. Den øvre del er viddeområde med isbreavsatte former. 
I den nedre del finnes store avsetninger fra smeltevasselvene med dels furu- 
dekkede terrasser. - Av interesse er også Stabburselvas canyon, med slyngede 
elveløp i dalbunnen. 
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Hva plantelivet angår er Stabbursdalen meget interessant, og spesielt må 
nevnes at man her finner verdens nordligste furuskog, samt at området også 
på am.re måter representerer en grensesone. Et område på ca. 97 km2 i 
Stabbursdalen er fredet som nasjonalpark. Dette området strekker seg fra 
furuskogen og 20 km oppover i dalen. I tilknytning til Stabburselva er det 
dessuten to myrområder som er foreslått som myrreservater i forbirxl.else med 
landsplanen for slike. 

Stabbursdalen er for den naturvitenskapelige forskning et verdifullt type- 
område. Det kommer her godt til uttrykk hvorledes spesielle trekk i geomor- 
fologi og klima fører til spesiell fora og videre spesielle trekk i faunaen. 
Særlig furuskogen representerer en forekomst som også gir grunnlag for interes- 
sante zoologiske forhold. Det er viktig at Stabburselva i sin helhet holdes 
utenfor enhver regulering. Vassdraget er på naturvitenskapelig grunnlag prio- 
ritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget anbefaler at vassdraget varig unntas fra kraftutbygging. 

Objekt nr.200 

LAKSELV (Læv'dnjajåkka) - Vassdrag nr.886 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbør-f'e I t: 

Finnmark 
Porsanger og Karasjok 
1670 km2 

Vassdraget tar til i traktene nord for Karasjok og renner ut innerst i 
Porsangerfjorden ved Banak. Vassdraget tar opp en rekke sideelver/bekker, 
Savgyujåkka, Vuolajåkka og Vuoc!dujåkka. På vegen til sjøen danner vassdraget 
bl.a. Øvrevatnet (Bajit Læv'dnjajav'ri) og Nedrevatnet (Vuolit Læv'dnjajav'ri), 
som begge er grunne. 

Vegen mellom Banak og Karasjok følger stort sett hovedelva. 

GABRIELSEN-KOMITIBN 

Komiteen beharxl.let ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Utbygd vasskraft 

f 

Luostejok (Luos'tejåkka) kraftverk (6 GWh) nytter 33 m fall mellom Gag'gajav'ri 
i Luos'tejåkka og Øvrevatn (Bajit Læv'dnjajav'ri) . Gag'gajav'ri er regulert 
5 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Et par mimre prosjekter (Revfoss, Lævnasjåkka) har vært omtalt. Revfoss 
(ca. &J GWh) ligger høyt oppe i kostnadsklasse III og kan neppe være aktuell. 

Lævnasjåkka var tenkt utbygd mellom øvre Guov'ziljav'ri og Giev'dneluobbal. 
Lævnasjav'ri var forutsatt regulert 9 m, øvre og nedre Guov'ziljav'ri 5 m. 
Årsproduksjonen var beregnet til ca. 4o GWh i kostnadsklasse II B. 



Lævna.sjåkka kan muligens nyttes mer økonomisk ved overføring fra Lævnasjav'ri 
til Rævvujav'ri, som har avløp til Iesjav'ri. IeSjav'ri renner til Tana, men 
er planlagt overført til Joat'kajav'ri i forbindelse med en eventuell utbyg- 
ging av Joat'ka kraftverk (se Alta-Kautokeinovassdraget). I.ævna.sjåkkas bi- 
drag til kraftproduksjonen i Joat'ka kan anslås til 30 GWh. 

Staten eier hele Lakselvvassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vassdraget regnes som den tredje beste lakseelv (etter Tana og Alta) i 
Finnmark. Oppfisket kvantum varierer så vidt kjent mellom 2000 og-7000 kg 
pr. år. Lakselva har på grunn av sportsfisket og sin beliggenhet ved 
vegen til Karasjok, turistmessig betydning. Fra Skoganvarre (Skuvvanvarri) 
som er under utbygging til turistsentrum, går det turløype over til Tverr- 
elvdalen. Det er arkeologiske og kulturhistoriske interesser i områdene 
langs vassdraget. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Lakselva renner for det meste over grunnfjellsområder med rolige,kuperte 
former. Hoveddalen til dette vassdraget danner imidlertid en direkte over- 
gang vidde-fjord, og har således en sammensatt karakter. I en av side- 
dalene finner man en spesiell bergartsgrense, en lokalitet som er aktuell 
å benytte for ekskursjoner i geologi ved Universitetet i Tromsø. Forøvrig 
finnes ved Lakselva store akkumulasjoner av løsmasser av ulik opprinnelse. 
F.eks. kan nevnes atilakselvas nedre del finnes flere terrassedannelser 
som viser tidligere havnivåer, og syd for Porsangermoen er det en ca. 
300 m lang grusrygg som er avsatt av smeltevasstunnel uroer isen. 

Det er en stor mengde innsjøer i dette vassdraget helt fra fjordbunnen til 
vidda. Mye typer på at selve vassdraget kan være av betydelig interesse 
kjemisk/fysisk og ferskvassbiologisk. 

Den internasjonale hydrologiske dekade har en stasjon for undersØkelse av 
hydrologiske faktorer ved Skoganvarre i Lakselvvassdraget. 

UTVALr,ETs VURDERING 

Utvalget finner verneinteressene så store at det foreslår Lakselv varig 
unntatt fra kraftutbygging. Dog har det ikke noe imot at Lævna.sjav'ri 
føres over til Iejav'ri for å utnyttes i Alta-utbyggingen. 

Objekt nr.201 

B¢RSELVA (Bis'suJåkka) - Vassdrag nr.888 

Fylke: 
Kommuner: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
Lebesby og Porsanger 
910 km2 

De øvre deler av BØrselvas nedbørfelt ligger i Gai'saområdet, ca 30 km øst 
for Lakselv i Porsanger. Fra Gai'saområdet går avrenningen nordover, gjennom 
et område med et stort antall sideelver og små.sjøer som danner et komplekst 
dreneringssystem. Størstedelen av Børselvas nedbørfelt er golde, nesten 
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vegetasjonsløse områder. Disse står i skarp kontrast til de frodige områder 
nedenfor samløpet mellom Børselva og de største sideelvene fra nord, Viek'sa- 
jåkka og Ai'ligasjåkka. Børselva munner ut ved Børselv på østsiden av 
Porsangerfjorden. 

GABRIEI.SEN-KOMITIBN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 

VERNEINl'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Børselva kommer fra viddeområdet omkring 500 m.o.h. over mot Karasjok og 
skjærer litt lenger nord gjennom Gai'saområdet som markerer grensen mellom 
to forskjellige bergartsformasjoner. Nedslagsfeltet til Børselva består 
vesentlig av Porsanger-sandstein. Over store deler av feltet er drenerings- 
mønsteret sterkt strukturavhengig. 

Området har for øvrig mange interessante geomorfologiske trekk, særlig er 
det mange forskjellige typer av løsmasseavsetninger fra breer og elver. 
Dessuten bør nevnes forekomster av penna.nente frostfenomener. 

De nedre 10 km faller Børselva bare ca. 30 m. Her er dalbunnen flat med 
enger og blandingsskog av furu og bjØrk. Furuskogen går her lenger nord enn 
selv i Stabbursdalen, men er mer glissen. I den nedre del av Børselva er 
det forøvrig et sterkt innslag av bergarter som gir en rik og tildels sjelden 
flora. Børselvområdet (nedre del) er kanskje et av de mest artsrike og 
næringsrike i Finnmark fylke. 

Ved Viek'sajåkka som er tilløp til Børselva ca. 15-20 km fra utløpet, ligger 
et myrområde som er foreslått fredet i forbirrlelse med larrlsplanen for myr- 
reservater. 

Laks og sjøaure går i Børselva helt opp til Silfarfossen, og bestanden er god. 
Vassdragets laksestanrne er stasjonær og helt karakteristisk. Forøvrig er også 
sjøene i vassdraget fiskerike. 

De øvre deler av Børselva går gjennom et av de antakelig vegetasjonsfattigste 
områder i Norge, og står således i skarp kontrast til den frodige vegetasjon 
i vassdragets nedre deler. Det golde området som omkranses av Børselva, 
dreneres for øvrig også av Cappirjåkka, Guov'ajåkka (Store Bjørnelv) og 
Cas'kiljåkka. Disse vassdrag danner et eiendommelig strukturbestemt drene- 
ringsmønster, og mottar på en relativt kort distanse utrolig mange tilløp. 
Børselvområdet er fra naturvitenskapelig hold prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til.de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, blir varig 
unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr.202 

STORELVA (Stuorrajåkka) til Storfjorden (Laksefjorden) - Vassdrag nr.891 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
Lebesby 
805 km2 

Storelva har sitt utspring i Gai'saområdet sør for Laksefjorden. Herfra 
drenerer Storelva nordover, gjennom det trange dalføret mellom Ræt'kajåkskai'di 
og Stuorajåkskai'di, før den drenerer mot nordøst for så å munne ut i Stor- 
fjorden innerst i Laksefjorden. De viktigste sideelver til Storelva er 
Njærrenjåkka og Ras'tigaisjåkka i de Øvre deler, Ræt'kajåkka i vassdragets 
midtre del og Vuonjaljåkka og Luobbaljåkka i nedre del. 

GABRIELSEN-KOMIMN 

Komiten beha:rrllet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYI'TELSE 

Vasskraft 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

De naturlige utbyggingsmuligheter i dette vassdrag synes å være meget dårlige, 
og en eventuell utbygging må her medføre store naturØdeleggelser. Elva løper 
stort sett i ma.gre omgivelser med stritt lØp i steinet leie. I den sørlige 
del av nedbørfeltet finnes store israndavsetninger mens man ved vassdragets 
nordre deler har elvesletter. Den nederste del av dalen har bergartsbetingel- 
ser som lokaliteter med interessant flora. Den nordlige grenen av vassdraget, 
LuobbalJåkka, har et variert løp med mange større og mimre fiskerike inn- 
sjøer. Nord for Suolujav'ri er der bergarter som gir grunnlaget for interes- 
sante myrtyper. 

Storelva har en vanlig god laksestamme. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, blir varig 
unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr.203 

TANAVASSDRAGET - Vassdrag nr.905 

Fylke: 
Korrmuner: 
Nedbørfelt: 

Finnmark 
Karasjok, Messeby og Tana 
15 6)0 km2 

Tana danner grense mellom Finnlarrl og Norge på en strekning av 310 km. 
Vassdraget som øverst består av to forgreninger, Anarjåkka og Karasjåkka, 
har sine øverste kilder i Finnland og sydligste del av Finnmark fylke. På 
vegen til utløpet i Tanafjorden tar rassdraget opp en rekke sideelver både 
på norsk og finsk side. 

Det går veg så godt som langs hele hovedvassdraget og langs nedre deler av 
Karasjåkka og Anarjåkka. Tanavassdraget passerer en rekke tettsteder: 
Karasjok (samisk: Karasjåkka), Sirma (Sir'bma.), Båteng (Vanasgied'di), Polma.k 
(Buol'bma.t), Skipargurra (Skiipagurra), Tana bru, Seida (Sieida) tettsted og 
Rustifjelbma. (Ruostefiel'bma.) på norsk side og bl.a. Karigasniemi (Garigas- 
njar'ga) og Utsjoki (Åccejåkka) på finsk side. 

Vassdraget renner i et markert dalføre selv om det bare har 125 m fall fra 
sammenløpet Karasjåkka/Anarjåkka og sjøen. Største fall er i Storfossen 
(Gævnjis) (25 m). Det er frodig vegetasjon langs vassdraget, fra øvre 
Karasjåkka og nordover forbi Valjåkka hvor furuskogen setter sitt preg på 
larrlskapet. 

GABRIEI.SEN-KOMITIBN - ( G 93) 

Komiteen beharrllet en del av vassdraget, nemlig: 

Øvre Anarjåkka med Skie'tanjåkka og deler av Gåsjåkka og Bavtajåkka. Vass- 
drag nr.907. 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen er kjent med at det ikke er sannsynlig at det i 
forannevnte vassdrag vil bli aktuelt med noen kraftutbygging 
og har ikke noe å bemerke til at området blir bevart uberørt 
av vassdragsutbygging." 

Irrlustrikomiteen i Stortinget har ført Øvre Anarjokka i gruppen "Frednings- 
forslag som tidligere er ved tatt eller bør kunne fremmes nå". 

Komiteen mottok verneforslaget fra formannen i fylkesfriluftsnemrrla. 

TEKNISK UTNY'ITEI.SE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget tilføres en del kloakk fra Karasjok og ellers mirxlre mengder 
både fra norsk og finsk side. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 
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Nyttbar, ik.'l{e utbygd vasskraft 

Det har vært utbyggingsplaner for en del av Mas'kejåkka (Rappelv) og for 
Storfossen i Tana til i alt ca. 100 GWh. Prosjektene ligger imidlertid 
høyt opp i kostnadsklasse III og er neppe aktuelle. 

Derimot kan øvre Iesjåkka nyttes ved overføring fra Iejav'ri og Addjiljavri 
( i alt 473 km2 nedbørfelt) til Joat'kajav'ri i forbin:ielse med en eventu- 
ell utbygging av Joat'ka kraftverk (se Alta-Kautokeinovassdraget). Slik 
utnyttet gir Iesjav'ri og Addjiljav'ri vel 150 Wh billig kraft. 

Nærmere un:iersøkelser kan komme til å vise at det er lønnsomt å gjennom- 
føre ytterligere overføringer fra Iesjåkka (Mållesjåkka, Cårutjav'ri, 
Sal'teluobbal, ,;uzejav'ri). 

Tana eies av Staten. 

VERNEHl'rcRESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

I 

Det går laks opp i en rekke av vassdragets bielver, og en regner med at 
ca. 850 km av vassdraget er lakseførende. Det fiskes hvert år ca. 20 000 
kg laks på norsk side. I turistplanen for Finnmark er det for Tana og 
Karasjok pekt på mulighetene for friluftsaktiviteter som fiske, elvebåt- 
reiser og jakt og på særpreget miljø og natur. Det foregår en viss utpar- 
sellering av hyttetomter. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Tana er den rikeste lakseelv i Finnmark, og kanskje i hele landet. Dess- 
uten er elva er. viktig ferdselsåre, på hele strekningen opp til Karas,jok 
er elva farbar. - Tanavassdraget tilhører et av de nedbørfattigste om- 
rådet i landet. - Karasjåkka er det største av sidevassdragene, med en 
lengde av ca. 156 km fra samløpet med Anarjåkka. 

Fra nord-vest får Karasjåkka tilløp fra Iesjav'ri, den største innsjøen i 
Finnmark. Et reguleringsinngrep her vil få store konsekvenser, da området 
har meget små hØydevariasjoner. Områdets viddekarakter fører også til at 
man her har en stor konsentrasjon av sumpmark, myrer og grunne småsjøer. 
Dette fører til at insekter som utvikler seg i vatn får gode levevilkår, 
noe som igjen ha betydning for fisken i vassdragene. En annen følge av 
topografien er at Finnmarksvidda har et rikt innslag av sump- og vassplan- 
ter. Vegetasjonen på rismyrer, starrmyrer, ved bekkeløp og tjerr., er sær- 
lig ettertraktet av rein på sommerbeite. 

Anarjåkka, den andre store sideelva, er 134 km lang til møtet med Karasjåkk 
På finsk side nører nedslagsfeltet til Lemminjoki nasjonalpark, og det er 
foreslått at også det tilgrensende omrde på norsk side utlegges til 
nasjonalpark. Dette vil omfatte den øvre del av Anarjåkka, i alt ca. 
1050 krn2. Det kontinentale klima setter sitt preg på f.eks. vegetasjonen 
her. 

Anarjåkkavassdraget danner en verdifull parallell til Pasvikelva som nå 
er regulert. 1'·1ange av de vegetasjonsartene som har sin hovedutbredelse i 
Sovjet, Finnland og Sverige kommer inn ved anavassdraget. Lavheiene 
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dominerer store deler av Anarjåkkaområdet, mens den rikere vegetasjon 
finnes i tilknytning til småsjøer og myrer. 

Geomorfologier., 
studeres stadig 
universiteter. 

både når det gjelder det rer.nerrle vatn og isavsmeltingen, 
i dette vassdraget av forskere fra flere av de nordiske 
Den internasjonale hydrologiske dekade har en av sine 

stasjoner ved Tana. 

De mangeartede og interessante trekk i feltet er på ingen måte klarlagt. 

Land.hevingen har forårsaket at elveløpet flere steder har skåret seg ned 
i de ulike typene av akkumulasjoner. Løsmaterialet er Jett eroderbart, og 
materialtransporten er betydelig. Av særlig stor georr.orfobgisk interessa 
er rikdommen på bunnformer i det sandige elveleiet. Bunnformene i vass- 
draget er under stadig utvikling, og Tana egner seg derfor godt til studiet 
av dynamikken i de virkende prosesser.e. 

Her er bare nevnt små momenter r.va de geomorfologiske forhold i T n a  angår. 
Dette vassdrag er høyst aktuelt for videre studier, og representerer antake- 
lig vår beste mulighet for studie av materialtrar.sport i store sarrlfØrende 
elver med relativt rolig løp. 

For denne elv som for de fleste arrlre i Finnmark må fremheves at grus- 
Øyrene er av spesiell interesse. 

Ved de stabile fluviale avleiringer i og langs Tana, finnes meget spesi- 
elle soneringer i vegetasjonen. Et hierarki på 5 vegetasjonssoner finnes 
i Tana. n rekke steder er denne soneringen fullstendig, og sonene 2-5 
finnes de fleste steder. Det kan tilføyes at sone 1-3 er de vanlige i 
de skandinaviske fjellområder. Sone 4-5 når antakelig sin nordgrense ved 
Tana. 

Det foreligger forøvrig store mengder botanisk materiale fra Tana, og 
vassdraget vil utvilsomt kunne tjene som forskningsfelt og mål for eks- 
kursjoner innen botanikk, zoologi, limnologi og geomorfologi fra den plan- 
lagte feltstasjon i Karlebotn. Det er også aktuelt med samarbeid for 
eksempel med forskere ved den finske feltstasjon i Kevio ved Utsjoki. 
Det er videre planer om en feltstasjon i Karasjok, som er tenkt brukt for 
dekking av områdene inne på selve vidda. På mange måter danner Tanavass- 
draget en skillesone mellom østlige og vestlige vegetasjonsarter. Det 
sterke preg av øst-vegetasjon kommer til uttrykk øst for Tana, mens man 
vestenfor elven finner sterkere dominans av vest-artene. 

Det foreligger forslag om fredning av flere områder i vassdraget, f.eks. 
for myrområdene vest fQr Bavtajåkka i Kautokeino. Det er her ornitolo- 
giske interesser foruten interesser i forbindelse med selve myrområdet. 
Av fredningsforslag som foreligger ved Tana kan også nevnes de meget rike 
fuglelokaliteter ved Tananes nær elveutløpet i Tanafjorden. Forøvrig er 
de zoologiske interesser som knytter seg til Tanavassdraget også betyde- 
lige. De øvre deler av Tana må betraktes som ett av de få områder hvor 
større rovdyr kan holde til relativt uforstyrret. 

Foruten at Tana er eneståerrle som lakseelv, finner man i dette vassdraget 
også østfisk. 

Det er foretatt en del urxl.ersøkelser av fiskebestanden i de øvre deler av 
Tana, spesielt av røyen. Det viser seg at innslaget av østfisk skaper 
ganske uvanlige konkurranseforhold, og spesielt interessant er de østlige 
fiskearters møte med den alpine fisk røye. 
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Fysisk/kjemiske og ferskvassbiologiske interesser knytter det seg også 
til nedre del av Tana, der man har en gradvis overgang fra ferskvatn til 
brakkvatn i et utstrakt overgangsområde. Det bør også nevnes at Tana, 
med løp fra innlarrlsområdene til fjorden, og som et vassdrag som antakelig 
er relativt lite påvirket av forsuret nedbør, er et velegnet type- og 
referansevassdrag for det østlige Finnmark. De forskjellige soner dette 
vassdrag gjennomløper fra Finnmarksvidda som er ganske enestående i euro- 
peisk målestokk, og til Tanafjorden, gir muligheter for stu:iier i en rekke 
særpregede biologiske miljø. - Tanavassdraget er utvilsomt blant larx:l.ets 
mest verneverdige vassdrag naturvltenskapelig sett, hvilket uttrykkes ved 
prioritering. 

Øvre deler av Anarjåkkaforgreningen ligger innenfor det området som er 
foreslått utlagt til nasjonalpark. Området utgjør ca. 1050 km2. Nasjonal- 
parken skal representere et stykke typisk Finnrna.rksvidde og er ment å være 
et villmarksområde hvor dyr- og fuglearter som skyr sivilisasjonen kan 
finne tilholdssted. Anarjåkkatraktene anses som interessante fra et 
arkeologisk synspunkt. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget mener at verneinteressene, særlig de naturvitenskapelige interesser, 
i vassdraget er så store at det foreslår vassdraget varig unntatt fra kraft- 
utbygging. Dog kan Iesjav'ri og Addjiljav'ri overføres i forbindelse med 
Alta-utbyggingen. 

Objekt nr.205 

VESTERELVA til SYLTEFJORDEN (samisk: OAR'DO) - Vassdrag nr.916 

Fylke: 
Kommuner: 
Nedbørfelt: 

Finnmark 
Vadsø og Båtsfjord 
406 km2 

Vassdraget har sin begynnelse i fjelltraktene på Varangerhalvøya øst for 
Syltefjorden hvor den renner ut i sjøen. 

Vegen fra Berlevåg og Båtsfjord til Leirpollen passerer ikke langt unna 
øvre del av nedbørfeltet. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

vassdraget er ikke behandlet av Gabrielsen-komiteen. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

vassdraget anses fri for forurensing, bortsett fra mulig boligkloakk nær 
utløpet. 

b. Vassforsyning 

Vassforsyningsforholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 
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Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

0rdoelva (0ar'do) som er en gren av Vesterelvvassdraget, kan overføres 
fra 0ar'dojav'ri til Garlnjajav'ri og nyttes i Kongsfjord kraftverk. Det 
overførbare nedbørfelt er på 55 km2, og produksjonsøkingen i Kongsfjord 
vil bli ca. 5 GWh. 

VERNEINTERESSER 

a. atvern- og friluftsinteresser 

Nedbørfeltet er bl.a. brukt som friluftsområde av befolkningen i Berlevåg 
og Båtsfjord. Det finnes en del hytter i områ.det. 

Det fiskes ca. 1000 - 1500 kg laks og sjørøye i vassdraget pr. 
røya går opp til Oar'dojav'ri ca. 40 km fra sjøen. 

0 a r .  Sjø- 

Vassdraget vil få turistmessig betydning hvis det blir veg run:it Varanger- 
halvøya. 

b. Naturvitenspelige interesser 

Ved Vesterelva finnes en frodig og allsidig vegetasjon på relativt kalkrik 
grunn. Spesielt må nevnes bjørkeskogen ved dette vassdraget som antakelig 
er verdens nordligste. Det er foreslått opprettet en nasjonalpark på 
Varangerhalvøya, og øvre delen av Vesterelva ligger innen det området som 
omfattes av forslaget. Kalkbergartene som kommer inn i Vesterelvas nedre 
deler, gir grunnlag for helt spesielle trekk i vegetasjonsbildet. 

I områ.det Syltefjorden til Persfjorden, med vassdragene Vesterelva, San:i- 
fjordelva og Tverrelva, er man forøvrig inne i en av våre mest utpregede 
overgangssoner mellom såkalt østlig og vestlig vegetasjon. 

Foruten lakseinteresser, kan nevnes at dette vassdraget har en rik bestand 
av sjørøye. 

Vesterelva er av naturvitenskapelige hensyn prioritert som verneverdig. 

UTVALGETS VURDERING 

Vassdraget er prioritert verneverdig av naturvitenskapelige hensyn. Ut- 
valget anbefaler derfor at vassdraget blir unntatt fra kraftutbygging. 
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Objekt nr.2O6 

SANDFJORDELVA (DavatJåkka) - Vassdrag nr.918 

Fylke: 
Ko1T1T1une: 
Nedbørfelt: 

Finnmark 
Båtsfjord 
276 km2 

Sarxl.fjordelva har sitt kildeområde nord for KjØltirxl.en oppe på Varangerhalv- 
øyas fjellvidde. Herfra renner elva østover i en flat og veldrenert dal- 
bunn. Sandfjord.elva er uten innsjøer, men får mange små tilløp før den renner 
ut i havet ved Sam.fjord mellom Persfjorden og Syltefjorden. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 

TEKNISK UTNYTTELSE 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Dette vassdraget munner ut mellom Syltefjord.en og Persfjorden i Varanger. 
Næringsrike bergarter korraner bare i liten grad inn i Sandfjord.vassdraget, 
som hva planteliv angår er noe mimre rikt enn Vesterelva og Tverrelva i 
de nedre deler. 

På den annen side representerer imidlertid Sandfjordelvas dalføre en type 
hvis form er ganske eneståerxl.e i Norge, idet elva her er skåret ned i flatt- 
liggerxl.e, løse bergarter og har en flat veldrenert dalbunn. Den ligner på 
denne måte enkelte dalfører man kan finne på Spitsbergen, men neppe i Norden 
forøvrig, utenom Varangerhalvøya. 

Sandfjordelvas dalbunn har en etter norske forhold særegen og interessant 
vegetasjon. 

Beliggenheten sentralt i den overgangssonen som Vesterelva og Tverrelva 
representerer, gjør dessuten at vassdraget er av spesiell botanisk interesse 
også i en videre forstam. Det kan tilføyes at deler av Sandfjord.elva 
ligger innen det fredningsområdet som er foreslått på Varangerhalvøya. 
Vassdrager er prioritert som verneverdig av naturvitenskapelige grunner. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige 
verneinteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, vernes varig 
mot kraftutbygging. 
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Objekt nr.207 

TVERRELVA (Gas'kajåkka) til PERSFJORDEN - Vassdrag nr.921 

Fylke: 
Korrømme: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
Vardø 
190 km2 

Tverrelva har sine kildeområder inne ved Ryggfjellet i de østre deler av 
Varangerhalvøya. Vassdraget er som så mange av vassdragene på Varanger- 
halvøya meget fattig på innsjøer. Tverrelva munner ut i Persfjorden nord- 
vest for Vardø. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Som nevnt for Vesterelva, er man i dette området inne i en interessant 
vegetasjonsmessig overgangssone mellom østlig og vestlig vegetasjon. Ved 
Tverrelva finnes den arxire kjente lokalitet med moskusurt i ekstremt nordlig 
forekomst. Som ved Vesterelvas munning får man også ved Tverrelva innslag 
av dolomitt, og en vegetasjon som preges av dette. 

UTVAL:1ETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige verneinteresser, 
og særlig de naturvitenskapelige interesser, blir vernet varig mot kraftut- 
bygging. 
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Objekt nr.208 

KOMAGELVA - Vassdrag nr.923 

Fylke: 
Ko!Tllluner: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
Båtsfjord, Vadsø og Vardø 
337 km2 

Koma.gelva (ca. 40 km lang) renner gjennom Komagdalen på Varangerhalvøya. 
Vassdraget tar til på Skipskjølen og renner ut i Varangerfjorden ved 
Koma.gvær. Vassdraget tar opp en rekke sideelver. 

Nærmeste byer er Vadsø (ca. 45 km) 07; Vardø (ca. 35 km). Begge har veg- 
forbirrlelse til Komagvær. 

GABRIELSEN-KOMITI;EN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 

TEKNISK UTNiTI'ELSE 

a. Resipientforhold 

Forurensing av betydning er ikke kjent. 

b. Vassforsyning 

Vassforsyningsinteresser er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 
Staten eier det meste av vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Komagdalen er nyttet som friluftsområde så vel av lokalbefolkningen som 
av tilreisende. Koma.gelva er fiskerik og regnes blant de beste lakseelver 
hvor det bare er tillatt å fiske med sportsfiskeredskap. Det drives små- 
viltjakt i nedbørfeltet. 

Det er en god del hyttebebyggelse i nedre deler av dalen. 

Kommunaldepartementet har mottatt forslag om utleggelse av øvre del av 
Komagdalen og en del av det sentrale fjellområdet på Varangerhalvøya til 
nasjonalpark. Forslaget er i prinsippet støttet av Norges Naturvernfor- 
forbund. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Komagelva ligger i sin helhet utenfor den polare skoggrensen. Dalføret 
strekker seg fra de sentrale deler av Varangerhalvøya mot s ø • t  og 111\U'lDer 
ut i Varangerfjorden omtrent midt mellom Vardø og Vadsø. 

Fjellgrunnen ved Komagelva er kalkrik, noe som gir opphav til et rikt og 
variert planteliv. Omkring øvre del av Komagelva er det foresl!tt et omrlde 
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på ca. 2&> km2, det meste høyere fjellområder, utlagt til nasjonalpark. 
De hØyfjellsdaler som konmer innen dette området er: Sandfjorddalen, Øster- 
elvdalen, Vesterelvas øvre dalføre samt Øvre Koma.gdalen som blir en sentral 
og vesentlig del av nasjonalparken. Her finnes en høyst interessant fjell- 
flora. 

Lenger nede i Komagdalen ligger Abrahamsenslåtta, et myrfylt område av 
spesiell verneverdi. Landskapet har her utpreget viddekarakter, og ved 
elvedraget samt i sØkkene finnes tallrike lokaliteter med tett og hØyt 
vierkratt, småtjern, myrer og sumpområder. Myrområdene er et viktig land- 
skapsmessig element, og utenom den botaniske verdi, har disse også verdi 
som fuglelokaliteter. Her finnes en rekke svømmefugl og vadere knyttet til 
miljøet ernæringsmessig eller ved hekking. 

Komagdalen har forøvrig en meget artsrik og tallrik fauna, og vassdraget 
er velegnet som type for det treløse tundraområdet på Varangerhalvøya, også 
hva dyrelivet angår. Elva, som er tildels sterkt forgrenet, og med få og 
små innsjøer, har en meget god laksestamme. Fangstreguleringer i dette 
vassdraget har gitt et ganske uvanlig oppsving for laksen, og sett i relasjon 
til vassdragets størrelse er dette en av vlre aller fremste lakseelver. 

Det er av interesse å bevare Koma.gelva som et potensielt forsknings- og 
ekskursjonsfelt, som kan dekkes fra den tidligere nevnte feltstasjon i 
Karlebotn. Området er av stor verdi for naturvitenskapelig forskning, 
kanskje først og fremst innen fagene botanikk og zoologi. Komagelva er 
prioritert som verneverdig på naturvitenskapelig grunnlag. 

urYALGETS VURDERING 

Utvalget anbefaler at vassdraget blir varig unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr. 209 

VESTRE JAKOBSELV (nneJåkka) - Vassdrag nr.928 

Fylke: 
KolTll'luner: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
sseby og Vadsø 
564 km2 

Vestre Jakobselv drenerer sentrale deler av Varangerhalvøya. De øvre deler 
av nedbørfeltet strekker seg fra Jakobsvidda i vest til Kjøltinden i øst. 
De viktigste sideelver til Jakobselva er Tørrvedelva, Juovvajåkka, Øvre- og 
Nedre Flintelva samt Vasselva. Alle disse sideelver kommer inn i Jakobselva 
fra øst. Vassdraget munner ut i Varangerfjorden ved tettstedet Vestre 
Jakobselv. 

GABRIELSEN-KOMI'IttM 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYI'TELSE 

Resipientforhold 

Det er noe forurensing nederst i elva. 
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VERNEI!n'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

I nedre del av Vestre Jakobselv (AnneJåkka) forekommer noen mindre vassfall, 
ellers er dalen flat og vid med store myrstrekninger. Oppover dalføret 
vokser mer eller mindre velutviklet bjørkeskog de par første mil, mens øvre 
del av vassdraget er uten skog og har en rekke grunne småvatn og myrområder. 
Foruten at myrene ved Vestre Jakobselv har verneverdi i seg selv, knytter 
det seg også betydelige ornitologiske interesser til disse lokaliteter. 
Det foreligger her forslag om bevar1ng. På platåene ved elvas øvre lØp er 
det også interessante turrlramarker, spesielt gjelder dette områdene ved 
øvre Flintelva (Did'nujåkka). 

En rekke gamle slåttemarker finnes i Vestre Jakobselvs dalføre, og det er 
her av interesse å kunne fØlge utviklingen tilbake til naturtilstanden. 

Vestre Jakobselv må antas å ha relativt liten utbyggingsmessig verdi, og 
eventuelle reguleringer kan her få store skadevirkninger. Dalføret er fore- 
løpig ufullstendig urrlersøkt, men det er på det rene at man her har et felt 
av naturvitenskapelig verdi. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige 
verneinteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, blir varig 
vernet mot kraftutbygging. 

Objekt n r . 2 1 0  

BERGEBYVASSDRAGET (Suovvejåkka) - Vassdrag nr.929 

Fylke: 
KonJY1Une 
Nedbørfelt: 

Finnmark 
Nesseby 
246 km2 

Bergebyelva har sitt kildeområde ved Lav'njevarri og Suovvejav'ri (Berge- 
byvatnet) på Varangerhalvøya. Fra disse områder renner vassdraget sørv:st- 
over i en vid og åpen dal med et fall på bare 100 mover en strekning pa 
ca. 20 km. De viktigste tillØpselver, Skoarrujåkka, Bæralvæjjåkka og 
Maddavarjåkka kommer på denne strekningen inn i Bergebyelva fra fjellvidde- 
områdene i nordvest. Bergebyelva munner ut ved Bergeby i indre del av 
Varangerfjorden. 

GABRIELSEN-KOMITI:EN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Det er noe forurensing nederst i elva. 
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b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 

VERNEI:N'I'ERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Slike interesser er ikke dokumentert. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Bergebyvassdraget (Suovvejåkka) drenerer en rekke interessante lokali- 
teter botanisk sett. Her kommer inn flere vegetasjonsarter som ikke 
finnes på den sydlige side av Varangerfjorden. Det foreligger her fred- 
ning av plantesamfunn. Palsmyrområdet ved Bergebyelva har også spesiell 
interesse og må undersøkes nærmere. Dette vassdraget ligger for øvrig 
innen den sonen som tenkes dekket av feltstasjonen i Karlebotn. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige 
verneinteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, varig unntas 
fra kraftutbygging. 

Objekt nr.211 

MESKEELVA (Al'dajåkka) - Vassdrag nr.931 

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
Nesseby 
52 km2 

Meskeelva har sin opprinnelse i det 300-400 m høye fjellområdet Duoddarcev- 
velas i sørvestre del av Varangerhalvøya. Utløpet er i Meskfjorden innerst 
i Varangerfjorden. 

GABRIELSEN-KOMIT!EN 

Komiteen beharrllet ikke vassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

I området ved Meskelva (Al'dajåkka) finnes plantesamfunn som bØr beskyttes. 
blant annet fordi disse andre steder s!vidt vites ikke finnes i Norge. Lo- 
kalitetene kan være aktuelle for ekskursjoner i forbirrlelse med Karlebotn 
feltstasjon som ventes opprettet ved Tromsø Universitet. 
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UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige 
verneinteresser, • særlig de naturvitenskapelige interesser, varig unntas 
fra kraftutbygging. 

Objekt nr.212 

BRUELVA (Råvvejåkka) VARANGERBOTN - Vassdrag nr.950 

Fylke: 
Korrmune: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
Nesseby 
30 km2 

Råvvejka renner fra Råvvejav'ri og østover gjennom det flate lendet ved 
Nyborgmoen og ut i Meskfjorden innerst i Varangerfjorden. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke dette vassdraget. 

VERNEIN'I'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Ved dette vassdraget ligger et myrområde som er foreslått vernet. Området 
ligger også meget gunstig til for forskning og undervisning fra feltstasjonen 
i Karlebotn. 

Råvvejåkka danner et godt avløp for en stor del av myrområdet. Den sørligste 
halvdel av myrkomplekset har spesiell interesse, idet det her er spesielt 
interessante og permanente telefenomener. På den nordlige halvdel av feltet, 
særlig mot Råvvejåkka, er det fine rikmyrpartier. Til myrområdene knytter 
det seg helt spesielle naturvitenskapelige interesser, og feltet represen- 
terer det største man har i den nordøstlige sone av Norge. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige 
verneinteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, vernes varig 
mot kraftutbygging. 

Objekt nr.213 

VESTERELVA (Njiå''go) til MESKEFJORDEN - Vassdrag nr.932 

Fylke: 
Korrmuner: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
Tana og Nesseby 
173 km2 

Vesterelva har sitt kildeområde sørvest for Karlebotn, ved Guorrunjunis og 
Særbaidl'ta nær grensen mot Finnland. De sørlige deler av vassdraget er 
sterkt forgrenet og inneholder mange mindre innsjøer. Ved Vesterelvvatnet 
(79 m.o.h.) som er vassdragets største innsjø, samles alle de større side- 
elvene. Herfra renner Vesterelva nordover og ut i Meskfjorden innerst i 
Varangerfjorden. 
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GABRIELSEN-KOMI'lttN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSE 

Resipientforhold 

Vassdraget anses fri for forurensing, bortsett fra mulig kloakk nær utløpet. 

VERNEINI'ERESSER 

Naturvitnakapelige interesser 

Vesterelvområdet (Njid'go) representerer et kvartærgeologisk sett interes- 
sant system. Dette er et viktig typevassdrag for isavsmeltingen og havets 
tilbaketrekning fra lavlandet i Sør-Varanger. Vesterelva renner for øvrig 
i nedre del gjennom et myrområde som kan tenkes bevart som spesiell type. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige 
verneinteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, varig unntas 
fra kraftutbygging. 

Objekt nr.214 

KLOKKERELVA (Luk'karJåkka) til BUGØYFJORDEN - Vassdrag nr.9yg 

Fylke: 
Kotllllune: 
Nedbørfelt: 

Finnmark 
Sør-Varanger 
132 km2 

Klokkerelva drenerer områdene ved Coarbælvarit (Reinbogfjellet) og Ramn- 
fjellet, samt de to store myrområdene Færdesmyra og Sakrismyra i sør-Varanger. 
Vassdraget er rikt på innsjøer, spesielt gjelder dette de vestlige og høyest- 
liggende forgreninger. Klokkerelva har sitt utløp i bunnen av Bugøyfjord.en. 

GABRIELSEN-KOMI'rttN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

VERNEINI'ERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Færdesmyra (Far,renjæg1gi) som er en palsmyr (myr med penna.nente frost- 
fenomener), representerer et av de områder i Sør-Varanger hvor man finner 
virkelig store saurnenhengende myrkompleks. Færdesmyra har sin beliggenhet 
mellom Neidenelva (kfr. denne) og Klokkerelva. Begge vassdrags drenerings- 
system berører Færdesmyra. 

Berggrunnen 1 området består vesentlig av grunnfjellsbergarter. Vest for 
myrkomplekset finnes store elveterrasser, vesentlig bestående av grus, og 
bevokst med glissen bjørkeskog. Det meste av selve myra ligger imidlertid 
på sand- og kvabbavleiringer avsatt urxler tidligere havnivå. 
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Færdesmyra må betraktes som den nordligste utløper av de store finske myr- 
vidder, og er et kompleks av myrer med spredte forekomster av palser. - 
Her er nærings- og hekkeplass for en rekke fuglearter som er knyttet til 
innsjøer og myrer, og feltet er bevaringsverdig. Det har . 
stor betydning å få bevart vassdraget og dette egenartede myrlandskap som 
type for vitenskapelige studier. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hvnayn til de alminnelige 
verneinteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, blir varig 
unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.215 

NEIDENELVA (Njav'danjåkka) - Vassdrag nr,941 

Fylke: 
Kormnune: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
sør-Varanger 
31f:IJ km2 

Størstedelen av Neidenelvas nedbørfelt og vassdragets største innsjø, 
Iijarvi, ligger i Finnland. På den korte strekning elva renner på norsk 
side, fra grensen til utløpet i Neidenfjorden vel 20 km vest for Kirkenes, 
kommer de største tilløp fra områdene ved Suddesvuomejavrit og Gal'ajavrit 
(Råvatna). 

GABRIELSEN-KOMITI:EN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYTI'ELSE • 

Resipientforhold 

Det er en del forurensing i vassdragets nedre del fra riksveg 6 til ut- 
løpet i fjorden 

Utbygd vasskraft 

Avløpet fra Kjerringvatn (Gærretjav'ri) og Garsjø (Gar'dejav'ri), henholdsvis 
23 og 41 km2 nedbørfelt, er overført til Duddajåkka, der det nyttes i Gandvik 
kraftverk. De overførte felter bidrar med vel halve produksjonen i Gand.vik, 
som er i alt 19 GWh. 

GarsjØ er regulert 5 m, Kjerringvatn 2,5 m. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det er ingen aktuelle planer, 
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VERNEINTERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Neidenelva ligger i en slak vid dal, rik på løsmasser. Her finnes flere 
interessante terrassedannelser av ulik opprinnelse. Ved dette vassdrag 
får man inn såkalte østlige vegetasjonsarter med full tyngde. De østlige 
arter i Sør-Varanger forekommer for manges vedkommende ikke arrlre steder 
i larrlet, og når i alle fall ikke dominans i arrlre områder. For øvrig 
drenerer dette vassdrag også Færdesmyra som er foreslått bevart som myr- 
reservat, foruten at det også forelier bevaringsinteresser på bakgrunn 
av fuglelivet i området. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget mener at alminnelige verneinteresser, særlig de naturvitenskapelige 
interesser, tilsier at vassdraget vernes varig mot ytterligere utbygging. 

Objekt nr.216 

MUNKELVA (Uv'do) - Vassdrag nr .942  

Fylke: 
Kommune: 
NedbØrfel t: 

Finnmark 
sør-Varanger 
330 km2 

Munkelva drenerer deler av viddeområdene nordøst for Enare i Finnland, 
og i de øvre løpsdeler ligger mange små og større innsjøer. (Elva kalles 
i Finnland for Uutuan-joki). Fra grensen renner Munkelva mot nordøst, 
og munner ut i Munkfjorden innerst i Neidenfjorden. De viktigste tilløp 
til Munkelva på norsk side er Haukbekken fra sørøst og Bår'dejåkka fra 
nordvest. Bår'dejåkka drenerer Anarasuodnjo (Enaremyra). 

GABRIELSEN-KOMIMN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

VERNEINTERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Ved munningen av Munkelva (Uv'do) finner man sjeldne samfunn av plante- og 
krattvegetasjon. Ana.raisuodnjo som ligger ved Munkelva er en myr med perma- 
nente frostfenomener og et av de virkelig store sammenhengende myrområder i 
Varanger. Myra er i høyeste grad bevaringsverdig, og inngrep her bør ikke 
gjøres ved f.eks. å regulere Munkelva. Det er også store zoologiske interes- 
ser i myrområdet, idet man her har et meget rikt fugleliv. 

Botanisk og zoologisk er Munkelva av errla større interesse enn Klokkerelva, 
da lokalitetene ved Munkelva er uvanlig rike. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget, særlig av hensyn til de naturvitenskapelige 
interesser, blir varig unntatt fra kraftutbygging. 
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LANGFJORDVASSDRAGET - Vassdrag nr.944 
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Fylke: 
Kommune: 
Nedbørfelt: 

Finnmark 
Sør-Varanger 
123 km2 

Langfjordvassdraget begynner like nord for Svanvatnet i Pasvikelva og 
munner ut i Langfjorden som strekker seg innover i Sør-Varanger vest for 
Kirkenes. De to største innsjøer i vassdraget er Sagvatn og La.ngfjordvatn. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNY'ITELSE 

a. Resipientforhold 

Vassdraget er noe forurenset i nederste del. 

b. Vassforsyning 

Forholdene er ukjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttba, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser. 

VERNEINTERESSER 

Naturvitenskapelige interesser 

Store deler av vassdraget ligger urrler høyeste tidligere havnivå i området, 
blant annet har Langfjordvatnet en slik beliggenhet. Ved dette vassdraget 
har man overgangen fra bjørkeskog til innslag av furuskog som her ko mer 
igjen i Øst-Finnmark. Ved La.ngfjordvatnet er trevegetasjonen typisk blan- 
dingsskog av furu og bjørk. Her finnes forøvrig også større myrstrekninger, 
spesielt ved den sydlige del av innsjøen. La.ngfjordvatnet er fundamentalt 
næringsfattig og tydelig påvirket av beliggenheten relativt til havet. 

Langfjordvassdraget representerer på mange måter en type mellom kyst- og 
innlandsvassdrag og må anses å være relativt upåvirket av forsuret nedbør. 
Vassdraget er derfor velegnet som referanse for hvordan nedbøren og vass- 
kvaliteten blant annet er avhengig av faktorer som avstand fra, og hØyde 
over havet. UrrlersØkelser i dette og andre vassdrag i distriktet, kan gi 
interessante muligheter sammenlignet med andre områder som er sterkere på- 
virket av forsuret nedbør. 

Omkring sørenden av selve Langfjordvatnet har man en meget rik fuglelokali- 
tet. Dels er dette mellomlandingsplass, men også store mengder fugl hekker 
her. I alt er registrert ca. 184 hekkende arter ved denne innsjøen. 

Distriktet Langfjord.elva - Karpelva - Grense Jakobselv er forøvrig også 
oppholdssted for en fast bjørnestamme. Det er ønskelig at regulerings- 
arbeider unngås i dette distriktet, da anleggsvirksomhet utvilsomt vil 
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forstyrre dyrelivet her samt Ødelegge interessante lokaliteter. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget av hensyn til de alminnelige frilufts- 9g 
naturverninteresser, særlig de naturvitenskapelige interesser, blir varig 
unntatt fra kraftutbygging. 

Objekt nr.218 

ELLENVASSDRAGET og ØYDEVASSDRAGET - Vassdrag nr.945 

Fylke: 
Kommune: 

Finnmark 
Sør-Varanger 

Ellenvassdraget og Øydevassdraget er sidevassdrag til Pasvikelva. Begge 
vassdragene har sin begynnelse på finsk side av grensen. Øydevassdraget 
som delvis renner gjennom sovjetisk område, munner ut i Pasvikvassdraget 
et stykke nedenfor Grensevatn. Ellenvassdraget renner ut i Pasvikvass- 
draget i Vaggatemvatn. 

GABRIELSEN-KOMI'ffiEN (G 94) 

Fra innstillingen siteres: 

"Komiteen har ikke noe å bemerke til at området blir bevart 
uberørt av vassdragsutbygging." 

Industrikomiteen i Stortinget har ført vassdragene i gruppen "Frednings- 
forslag som tidligere er vedtatt eller bør kunne fremmes nå". 

Verneforslaget kom i forbindelse med planene om å opprette naturpark i 
området. 

TEKNISK UTNYITELSE 

a. Resipientforhold 

Vesentlige forurensinger er ikke kjent. 

b. Vassforsyning 

Vesentlige vassforsyningsinteresser er ikke kjent. 

c. Vasskraft 

Utbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

Det finnes ingen kjente utbyggingsinteresser i vassdraget. 
Staten eier det meste av vassdragene. 
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VER•IEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Friluftsinteressene er ikke dokumentert. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Både Ellenvassdraget og Øydevassdraget ligger delvis innenfor Øvre Pasvik 
nasjonalpark. Formålet med nasjonalparken er at den skal representere et 
opprinnelig skoglandskap på overgangen mellom østeuropeisk og nordvest- 
europeisk flora og fauna. Landskapet og naturmiljøet skal bevares i natur- 
lig tilstand, og dyrelivet skal få utvikle seg mest mulig fritt. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget anbefaler at vassdragene varig wmtas fra kraftutbygging. 

Objekt nr.219 

KA.RPELVA ( Sii' de jåkka) - Vassdrag nr. 946 

Fylke: 
Kommune: 
Nedbør-f'e l, t.: 

Finnmark 
Sør-'Taranger 
117 km2 

Karpelva begynner s - ø s t  for Kirkenes i grensetraktene mot Sovjet-Samveldet. 
Vassdraget renner ut i Jarfjorden ved Karpbukt. 

Vegen mellom Kirkenes og (';rense-,Takobsel v passerer el va ved Karpbukt. Av- 
standen til Kirkenes er ca. 20 km. 

Vassdraget renner etter forholdene gjennom frodige områder som i 19.30-årene 
delvis var foreslått for nydyrking. I generalplan-forslaget er Karpdalen 
som har pen bjørkeskog avsatt til reservejordbruksområde. 

GABRIELSEN-KOMITEEN 

Komiteen behandlet ikke vassdraget. 

TEKNISK UTNYITELSt 

Vasskraft 

Vtbygd vasskraft 

Ingen. 

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft 

En mulig utnyttelse av Karpelva er å overføre den til Tårnelva, der det er 
et mindre kraftverk. Inntaket blir i tilfelle lagt langt ned i Karpelva, 
4-5 km fra utløpet. 

Det må antas at overfØringsplanen er lite aktuell. 

Stater. eier en stor del av fallrettigheten. 
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VERNEINTERESSER 

a. Naturvern- og friluftsinteresser 

Vassdraget som er lakseførende, gir godt fiske. NedbØrfel tet er frilufts- 
område for lokalbefolkningen, og det går turløype langs vassdraget. 

b. Naturvitenskapelige interesser 

Det ligger her et potensielt interessant og viktig forskningsfelt, og det 
er ikke umulig at et vassdrag - Ljent i store deler - som Karpelva, ved 
undersøkelser kunne vise seg å være høyst prioriteringsverdig. - Det man 
idag kan si om Karpelva er at den ligger sentralt i området Langfjord- 
vassdraget - Grense Jakobselv, som er tilholdssted for en av våre siste 
bjørnestammer. 

UTVALGETS VURDERING 

Utvalget foreslår at vassdraget, av hensyn til de alminnelige frilufts- og 
naturverninteresser, blir varig unntatt fra kraftutbygging. 

7. Ordforklaring 

Forklaring av faguttrykk 

Biotop 

Breksje 

Canyon 

Erosjon 

Forvitring 

Geomorfologi 

Hydrobiologi 

Hydrografi 

Hydrokjemi 

Hydrologi 

Kontinental 

Kvartær 

Kvartærgeologi 

LagunesjØ 

Limnologi 

Levested.I bet. relativt velavgrenset område 
som er levested for visse planter og dyr. 

Sedimentærbergarter beståen:ie av grove, ikke 
avrundede fragmenter i en finere grunnmasse. 
Forekommer ofte i en knusningssone i berg- 
grunnen. 

En erosjonsform, steilvegget elvegjel. 

Nedtæring av landoverflaten ved mekanisk 
sli ta.sje. 

Kjemisk-fysisk oppsmuldring i fjellgrunnen og 
i løsmasser. 

Læren om jordoverflatens utforming. 

Læren om livsformene i vatn. 

Beskrivelsen av fysiske og kjemiske egenskaper 
i ulike vassforekomster. 

Som hydrografi, men begrenset til kjemiske 
egenskaper. 

Læren om vatnets kretsløp. 

Innlandstype - oftest med referanse til klima. 

Den tidsepoke i jordens historie som omfatter 
istidene og tiden etter siste istid. 

Læren om istidene og etterfølgende epokers 
innvirkning på utfonningen av jordoverflaten. 

Innsjø som kan betegnes som avstengt havbukt, 

Ferskvassforsking - (studier av elver, inn- 
sjøer og andre vassforekomster på lan:i og i 
kystområder der man har fjorder med brakkvatn) 
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Meandere 

Nivale sone 

Ornitologi 

Petrokjemi 

Populasjon 

Reduserende miljø 

Referanseområde 

Refugie 

Resistens 

Sediment 

Sedimentær bergart 

Terrestrisk 

Topografi 

Økologi 

Økosystem 

Systemøkologi 

Typeområde 

Systematiske buktninger på et elveløp. 

Sone hvor snø kan ligge hele året. 

Læren om fugler. 

Kan her oversettes med den kjemi som omfatter 
studiet av olje og naturgass. 

Brukes om spesielle grupper av livsfonner i 
denne forbindelse. 

Et miljø der oksygen ikke er tilstede. 
Motsatt av oksyderen:ie miljø. 

Et område der de naturgitte tilstander er 
uberørt av forstyrrende inngrep. Den natur- 
lige utvikling har ført til en dynamisk like- 
vekt i hele systemet, idet alle enkeltfaktorer 
står innbyrdes i et likevektsforhold. (Kfr. 
vedlagte innstilling fra Kontaktutvalget ved 
Universitetet.) 

Plante som kan ha overlevd siste istid på 
isfrie områder. 

Motstandsdyktighet. 

Avleiring av løsmasser. 

Løsmasseavleiring som er blitt onrl.annet til 
bergart ved langvarig påvirkning av stort 
trykk. 

Som finnes på (er bundet til) landoverflaten. 

Land.overflatens form og struktur. 

Kan kort forklares som læren om (studiet av) 
avhengighet og gjensidig påvirkning mellom 
livsformer og det kjemisk-fysiske miljø. 

Avgrenset system hvor spesielle Økologiske 
trekk går igjen og hvor grensene for systemet 
forholdsvis greit kan fastslås - tatt i be- 
traktning at innflytelsen fra ytre faktorer 
eller systemer i hovedtrekkene kan kontrol- 
leres 

Økologiske studier innen et større område, med 
sammenlignende studier i forskjellige Øko- 
system 

Et område hvor visse dominerende trekk kommer 
til uttrykk (eks. klima og geologi) på en for 
regionen representativ måte. (Altså naturtype.) 
I vassdragssammenhent kan typevassdrag brukes 
også om f.eks. forskjellige slags forurensede 
eller om regulerte vassdrag, men i slike til- 
felle er betegnelsen type brukt med referanse 
til arten av kulturpåvirkning. (Kfr. vedlagte 
innstilling fra Kontaktutvalget ved Universi- 
tetet.) 

Tekniske forkortelser 

MW 

GWh 

TWh 

1000 kW 

1 mill ion kWh 

1 milliard kWh(= 1000 GWh) 


