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INNLEDNING 

Vannkraftutbygging er utnyttelse av naturens krefter til produksjon 
av elektrisk energi. I likhet med all annen naturutnyttelse, så som 
jordbruk, skogbruk, bergverk etc., setter kraftutbyggingen spor 
etter seg i sitt område. 

Man kan grovt inndele inngrepets virkninger i to grupper: 

De synlige umiddelbare virkninger i form av tekniske inngrep i 
landskapet, byggverk, vannstands- og vannføringsendringer. 

2 Konsekvensene av disse inngrep og endringer i form av virkninger 
på plante- og dyreliv, fiske, jordbruk, reindrift, lokalklima 
etc. 

Den første gruppen er enklest å vurdere på forhånd, idet disse 
virkninger dels kan leses ut av konkrete tekniske planer, dels 
beregnes på grunnlag av disse. Den andre gruppen derimot, er 
virkninger på grunn av endrede forutsetninger for til dels uhyre 
kompliserte prosesser i naturen. Disse virkninger kan det derfor 
være adskillig vanskeligere å vurdere på forhånd, særlig når det 
gjelder størrelsen og dermed hvilken betydning de har for samspillet 
i naturen og for menneskets nærmiljø. 

Er endringen liten, vil karakteren av livet i og langs elva 
sannsynligvis endres lite, man har f.eks. de samme fiskearter i 
noenlunde samme kvantum som før. I dette tilfelle vil vi 
karakterisere virkningen som liten eller uvesentlig. 

Men er endringen stor, kan derimot artssammensetningen i dyrelivet 
endres, viktige fiske- eller dyrearter dø ut, evt. blomstre opp osv. 
I et slikt tilfelle står man overfor en vesentlig virkning. 

Vi har i dette heftet søkt å t a  stilling til disse og lignende 
spørsmål. Som grunnlag har vi foruten de teknisk/økonomiske planer 
hatt en lang rekke vitenskapelige utredninger som er listet opp i et 
eget hefte, "Kobbelvutbyggingen. Utredninger. Oversikt, sammendrag 
og konklusjoner". Hver utredning har fått sitt K-nr. (eks. K-20), 
som vi henviser til i de avsnitt hvor vedkommende utredning er 
brukt. Henvisning til Teknisk/økonomisk plan er gjort ved 
forkortelsen Tek.løk. plan. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at enkelte utredninger ikke er omtalt 
under de enkelte elveavsnitt. De kan være·for generelle og/eller er 
kommet til oss senere enn mai 1979. Det presiseres derfor at denne 
oversikten over virkninger må ses i sammenheng med_utredningsheftet 
som er nevnt foran. Dette heftet vil bli ajourført etter hvert som 
nye utredninger kommer til. De mest fullstendige opplysningene vil 
en naturligvis få ved å lese den enkelte rapport. 

Enkelte av utredningene bygger på flere andre. Dette gjelder f.eks. 
K-46. Denne bygger på en rekke tilstandsrapporter for vilt og fisk 
(K-8, K-21, K-22, K-24, K-37, K-44, K-49) samt spesielle rapporter 
om grunnlaget for dette livet (f.eks. K-20, K-41, K-47). I teksten 
er imidlertid bare nevnt K-46 da det av og til kan være vanskelig å 
skille ut det som hører til den enkelte rapporten. 
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Virkninger som ikke uten videre kan henføres til et bestemt område 
eller som er felles for flere områder, er beskrevet under pkt. 7 
ANDRE FORHOLD. 

Vi vil også påpeke at plassering og utforming av foreslåtte inngrep 
som f.eks. tipper, veier osv. forutsettes nøye vurdert sammen med 
berørte parter (Natur- og landskapsavd. i Vassdragsdirektoratet i 
NVE, berørte kommuner og grunneiere osv.) før endelig vedtak fattes. 
Våre forslag angående slike inngrep må derfor ses på som et utspill 
for å få satt diskusjonen i gang. 

Til tross for et fyldig teknisk og vitenskapelig grunnlagsmateriale 
kommer man i mange tilfelle ikke utenom et visst subjektivt skjønn. 
Det gjelder særlig i spørsmilet vesentlig/uvesentlig virkning, samt 
i rent estetiske spørsmål. 

Det må presiseres at vi her bare går inn på de direkte virkningene 
langs vassdragene. Vi behandler ikke virkningene knyttet til 
distriktets bosettings- og næringspolitiske forhold, skatteinngang 
etc. 
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GJERDALSVASSDRAGET 

1.1 Livsejåkka 

1.1.1 Livsejav'ri, Slæddovagjav'ri og 
om_!:_å!!_el omkrin 

Tekniske inngrep: 

Liv sejav 'r  i 

NV 710,1 

S læddovagjav• ri 

NV 650,5 

Livsejav'ri foreslås senket ca. 40 m til LRV 
kote 670 ved hjelp av overføringstunnelen 
til Linnajav'ri. Vatnet foreslås ikke hevet 
slik at det naturlige utløp beholdes. 

Ved utløpet av Slæddovagjav'ri foreslås det 
bygget en betongdam som vil heve vannstanden 
2 m til HRV kote 652,5 (se Tek.løk.plan pkt. 
3.3.6.1). Ved hjelp av overføringstunnelen 
til Linnajav'ri kan vannstanden senkes 2 m 
til LRV kote 648,5. 

I hver av de to tunnelgrenene til 
Livsejav'ri og Slæddovagjav'ri forutsettes 
plassert en luke. Synlig inngrep i terrenget 
vil bli to lukehus og evt. kraftledning fram 
til disse. Plasseringen er vist på bilag 
3.3.5.1 i Tek.løk.plan. 

r-.. Dom 
• Lukehus 

Dam Slæddovagjav'ri og lukehus kan bygges 
ved veiløs transport. 

Neddemte områder, vannstander: 

Ved Livsejav'ri demmes det ikke ned noe 
areal. Tørrlagt areal ved LRV kote 670 blir 
2,7 km2. Rundt Slæddovagjav'ri blir det 
neddemt et areal på 0,07 km2 ved HRV kote 
652,5. Arealet mellom HRV og HRV + 1 m 
utgjør 0,03 km2. Tørrlagt areal ved LRV 
kote 648,5 er 0,08 km2. 

K-41 De berørte områdene er meget nærings- og 
vegetasjonsfattige. Fattige heityper veksler 
med snøleie. 

Både Livsejav'ri og Slæddovagjav'ri foreslås 
manøvrert fritt. Vannstanden vil dermed 
variere avhengig av tappestrategi og tilløp. 
Det vises til Tek.løk.plan pkt. 3.3.5.3 og 
3.3.6.3. 
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Erosjon, blakking av vann: 

K-9 Ved Livsejav'ri er det betydelige mengder 
med løsmasser. Blant annet er det en del 
interessante bresjøsedimenter ca. på kote 
800. Disse når imidlertid ikke ned til 
dagens vannivå. 

Langs strandkanten er det lite løsmasser 
bortsett fra enkelte små deltaer og noen 
steinurer. Det ventes ingen erosjon av 
betydning over naturlig vannstand. Under 
naturlig vannstand må det regnes med graving 
ved bekkeutløp og bølgeerosjon. Dette vil 
kunne medføre tilslamming av vannet. 

Slæddovagjav•ri 

NV 650,5 

Livsejov'r i  

NV 710,1 

0 

Det er usikkert om steinurene vil bli 
påvirket av reguleringen. Det synes 
imidlertid som om de ikke fortsetter under 
vann, da bunnen oftest flater noe ut. Hvis 
de ikke ligger på erosjonsfarlige løsmasser, 
ventes det ikke at steinurene blir berørt av 
en senkning. 

Ved Slæddovagjav'ri er det også betydelige 
løsmasser. Det er lagt opp deltaer både ved 
bekken fra Livsejav'ri og ved en bekk som 
kommer fra sør. 

r-.. Dam 
• Lukehus Ved senkningen vil det bli graving i 

deltaene. Dette vil kunne medføre 
tilslamming av vannet. 

Fiske, vilt og friluftsliv: 

K-46 Begge vatna er fisketomme. De er meget 
næringsfattige. På grunn av store mengder 
smeltevann er også temperaturen lav. Vatna 
har derfor små muligheter til å produsere 
fisk i nevneverdig grad. 

Områdene rundt vatna er lite produktive og 
har svært lav viltproduksjon. Store deler av 
strandlinjene er vegetasjonsløse og 
representerer i meget lite grad et 
potensielt område for viltproduksjon. 

Fuglelivet i området er meget beskjedent. 

Området er lite tilgjengelig og dessuten øde 
og goldt. Det er i svært liten grad benyttet 
til friluftsliv. 
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N 
1.1.2 Livsejåkka til samløp med Reinokselva ------------------- 
Tekniske inngrep: 

Livsejav'ri 

S/ceddovagjav'ri 

0 2 k m  

D a m  

På vestsiden av Livsejåkka ca. 2 km nedenfor 
Slæddovagjav'ri er det undersøkt et 
morenetak for Reinoksvassdammen. 
Masseuttaket er foreløpig antatt til ca. 
115 000 m3. (HRV 685 i Reinoksvatnet.) 

Et slikt massetak medfører at det må bygges 
anleggsvei oppover langs elva. 

Det må bygges kraftledning langs elva fram 
til morenetaket og videre til dammen ved 
Slæddovagjav'ri og evt. videre til 
lukehusene mellom Slæddovagjav'ri og 
Livsejav' ri. 

Vannføringer: 

Avløpet fra Livsejav'ri og Slæddovagjav'ri 
forutsettes overført til Linnajav'ri. Det 
regnes bare med ubetydelige flomtap fra 
disse to vatna. Bekken mellom Livsejav'ri og 
Slæddovagjav'ri og Livsejåkkas øvre del vil 
derfor etter regulering være tørrlagt så å 
si hele året. Nedover langs Livsejåkka vil 
det komme tilløp fra en del bekker slik at 
det vil bli noe vannføring i nedre del av 
elva. Like før samløp med Reinokselva vil 
midlere vannføring bli redusert fra 
3,0 m3/sek før regulering til 0,3 m3/sek 
etter regulering eller til 10 %. 

Vilt 

K-46 De nedre deler av Livsejåkka renner gjennom 
et av de beste, større helårsområder for 
lirype i Kobbelvområdet. 

Bygging av anleggsvei og kraftledning i 
området vil virke negativt for nevnte 
viltart på grunn av økte forstyrrelser i 
hekketiden og faren for kollisjoner 
fugl/kraftledning. 
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1.2 Reinakselva 

1.2.1 Reinokvtne og området omkring 

Tekniske inngrep: 

Rei nok sva tnet 
(Hær'gejav'r i )  

NV 66 , , 3  

,--.. Dam 

• Lukehus 

0 2 k m  

Normal vannstand (NV) i Reinoksvatnet er 
kote 664,3. Vatnet er foreslått regulert 
slik at HRV blir kote 685 og LRV kote 615. 
Oppdemmingen foretas ved hjelp av en 
steinfyllingsdam med morenetetting ved 
utløpet av vatnet. Største damhøyde under 
damkronen blir ca. 30 m og damvolumet er 
beregnet til ca. 690 000 m3. (På bilag 
3.3.7.1 i Tek.løk. plan er oppgitt ca. 
480 000 m3. Volumøkningen skyldes at 
dammen er flyttet noe lenger ned for å unngå 
at deler av støttefyllingen blir liggende på 
løsmassene ute i Reinoksvatnet.) 

Massene til dammen forutsettes tatt fra 
massetak på vestsiden av Livsejåkka 
(tettingsmaterialer), fra massetak på 
østsiden av Reinakselva (grus), fra 
tverrslag på overføringstunnelen til 
Linnajav'ri (tunnelstein) og fra steinbrudd 
ved Reinoksvatnet nær dammen (steinfylling 
og skråningsbeskyttelse). 

Senkningen av Reinoksvatnet forutsettes 
utført ved hjelp av overføringstunnelen til 
Linnajav'ri. Synlig teknisk inngrep blir her 
et lukehus plassert på sørsiden av vatnet 
nær HRV og eventuelt en kraftledning fram 
til dette. 

Neddemte områder, vannstander: 

Rundt Reinoksvatnet blir det.neddemt et 
areal på 3,75 km2 ved HRV kote 685. 
Arealet mellom HRV og HRV + 1 m utgjør 
0,15 km2. Tørrlagt areal ved LRV kote 615 
blir 3,4 km2. (På bilag 3.3.7.2 i Tek.løk. 
plan er angitt 5,6 km2. Dette er feil.) 

K-41 Området rundt vatnet er nærings- og 
vegetasjonsfattig. Fattig fjellvegetasjon og 
fjell i dagen dominerer. 

Reinoksvatnet foreslås manøvrert fritt. 
Vannstanden vil derfor avhenge av 
tappestrategi og tilløp. Se Tek.løk. plan 
pkt. 3. 3. 7. 3. 
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Erosjon, blakking av vann, ras: 

K-9 Omkring Reinoksvatnet er til dels store 
områder dekket av morene, men morenedekket 
synes de fleste steder å være tynt. Ved 
bekkeutløp forekommer enkelte små deltaer og 
det er også en del steinurer. Resultater fra 
utført seismikk kan tyde på at det er en god 
del masser på bunnen. 

Reino1csvatnet 
( H a ! r ' g e j a v ' r i )  

NV 6 6 , , 3  

,--.. Dam 

  Lukehus 

0 2 k m  

Reinoksvatnet er foreslått hevet ca. 20 m og 
senket ca. 50 m. Bortsett fra noe graving 
ved bekkeutløp antas reguleringen ikke å 
medføre noen særlig erosjon over naturlig 
vannstand. Under naturlig vannstand vil det 
bli graving ved bekkeutløpene. En kan heller 
ikke utelukke større utglidninger. Det antas 
at erosjonen vil medføre en del tilslamming 
av vannet. 

Rundt vatnet er det en del steinurer. 
Forutsatt at disse ikke ligger på 
erosjonsfarlig materiale, ventes det ikke 
utrasninger av betydning. Steinsprang og 
mindre steinskred ventes å forekomme særlig 
i forbindelse med snøskred. 

Fiske, vilt, friluftsliv: 

K-46 Vatnet har en røyebestand av dårlig 
kvalitet. Vatnet er imidlertid så 
næringsfattig at det ikke har noen 
muligheter til å bli noe godt fiskevatn. Med 
de lave temperaturer og de små 
næringsmengder som finnes, er det sannsynlig 
at forholdene representerer noe nær 
yttergrensene for hvilke forhold fisk kan 
leve under. 

Reinoksvatnet får en reguleringshøyde på 
70 m. Reguleringssonen får et areal på 
7,15 km2. Fra før er det liten produksjon 
av bunndyr, men det lille som er, vil bli 
ødelagt ved en slik regulering. Det er 
antagelig store løsmasser Reinoksvatnet. 
Ved nedtapping vil disse kunne rase ut og 
skape sterk blakking av vannet. Det kan ikke 
forventes noen særlig positiv demningseffekt 
i Reinoksvatnet fordi de områder som blir 
demmet ned (ca. 3,7 km2) er forholdsvis 
lite produktive. Fisket i Reinoksvatnet 
forutsettes således helt ødelagt, både på 
grunn av reduksjon av næringsgrunnlaget og 
fordi utøvelsen av fisket blir hindret på 
grunn av de store vannstandsvariasjonene. 
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Området rundt vatnet er lite produktivt og 
har liten viltproduksjon. Ved en regulering 
som foreslått vil imidlertid en del 
produksjonsområder for fjellrype bli 
ødelagt. En del vadere vil også bli 
skadelidende. De mest produktive arealene 
rent vegetasjonsmessig vil forsvinne og det 
synes lite rimelig at artene kan etablere 
seg i de omkringliggende områder etter at de 
er blitt fortrengt fra de neddemte områdene. 

Terrenget rundt Reinoksvatnet er vanskelig 
tilgjengelig på grunn av besværlig adkomst 
og er dessuten ugjestmildt og goldt. Det er 
derfor lite brukt til friluftsliv. 

1.2.2 Reinokselva fra Reinoksvatnet til 
samløp med Livsejåkka 

Tekniske inngrep: 

K-30 

0 2 k m  

,-. Dom 
.6 Tvl ! r rs lag 

• Lukl!hus 

: Kanal 

 M O U l ! t a k  

K-11 

Overføringstunnelen til Linnajav'ri 
forutsettes drevet fra et tverrslag ca. 
1,5 km nedenfor Reinoksvatnet. Plassert i 
tipp er de totale masser som skal sprenges 
ut, beregnet til 290 000 m3 (220 000 m3 
fast masse). Av disse massene er det 
sannsynlig at ca. 90 000 m3 vil bli brukt 
i Reinoksvassdammen. Disse massene plasseres 
i en tipp (mellomlager) like nordøst for 
tverrslaget. Hovedtippen foreslås lagt i 
nærheten av påhugget. 

Det er foreslått felles brakkeleir for 
arbeidsstedene ved Reinoksvassdammen og 
tverrslaget. Denne er tenkt plassert ca. 4 - 
500 m sør for tverrslaget og Reinokselva. 

Det forutsettes bygget vei fram til 
tverrslaget og brakkeområdet. Veien 
forutsettes ført videre oppover til 
Reinoksvatnet. Den er foreslått å gå langs 
nordsiden av elva. Et alternativ er å l a  den 
gå på sørsiden (se bilag 3.6.3 i Tek.løk. 
plan). Vei på sørsiden kan.komme i konflikt 
med et samisk kulturminne. 

Det forutsettes også bygget en 22 
kV-kraftledning fram til tverrslaget og 
Reinoksvassdammen og eventuelt videre til 
lukehuset. Kraftledningen vil trolig følge 
veien. 

Ved Reinokselvas nedre del på østsiden antas 
hentet grus til Reinoksvassdammen. 
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0 2 k m  

 Dom 

• T v . r r s l o g  

• Lukehus 

: Kanal 

6' Massetak 

Lengst sørvest i Reinokselvas nedbørfelt 
ligger nordre og søndre Gaskajav'ri. Avløpet 
fra disse vatna tenkes overført til 
Linnajav'ris nedbørfelt. Dette gjøres ved å 
heve nordre Gaskajav'ri permanent ca. 2 m 
ved en betongdam i utløpet. Dessuten utvides 
og senkes det naturlige bekkeløpet mellom 
vatna noe og det graves og sprenges en ca. 
100 m lang kanal fra søndre Gaskajav'ri over 
til Linnajav'ris nedbørfelt. 

Vannføringer: 

Avløpet fra Reinoksvatnet og fra nordre og 
søndre Gaskajav'ri overføres til 
Linnajav'ri. Det regnes med ubetydelige 
flomtap. Øvre del av Reinokselva og bekken 
fra nordre Gaskajav'ri blir derfor så å si 
tørrlagt hele året. Etter hvert som 
størrelsen på restfeltet øker, øker også 
vannføringen. Like før samløp med Livsejåkka 
blir restvannføringen 1,1 m3/sek eller 
26 % av naturlig vannføring (4,3 m3/sek). 

Fiske, dyreliv, jakt, friluftsliv: 

K-46 Reinokselva betyr i dag lite som 
fiskeområde. Etter regulering antas det at 
den vil bli totalt ødelagt. 

Terrenget rundt Reinakselvas nedre del er et 
viktig helårsområde for lirype og 
sommerområde for elg. Den reduserte 
vannføring i Reinakselva vil bortsett fra i 
mindre og lokale områder, sannsynligvis få 
liten betydning for grunnvannsnivå, 
lokalklima og vegetasjenssammensetning. Det 
antas derfor at de negative virkningene av 
redusert vannføring vil begrense seg til 
arter med tilknytning til et liv i og ved 
vann. 

Den økte ferdselen i området på grunn av den 
foreslåtte anleggsveien, vil muligens 
medføre at elgen for en tid vil trekke bort. 
Samtidig vil deler av lirypas hekkeområder 
bli ødelagt og faunaen i veiens nærområder 
forstyrret. 

Området er lite benyttet til friluftsliv. 
Det drives en del småviltjakt i området. 
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1.3 Gjerdalselva 

1.3.1 Gjerdalselva fra samløp Livsejåkka og 
Reinokselva til Gjerdalsvatnet_ 

Tekniske inngrep: 

Anleggsvei og kraftledning er foreslått lagt 
gjennom området. 

Gjerdals- 
vatnet 

(Jier'davuornejav'ri ) 
NV 212,3 

0 2km 

Vannføringer, vannstander: 

 Dam 

• Lukehus 

Den foreslåtte regulering vil redusere 
vannføringene. Ved Gjerdalselvas utløp i 
Gjerdalsvatnet vil middelvannføringen bli 
redusert fra 8,7 m3/sek til 2,8 m3/sek 
eller til 32 % av uregulert vannføring. 

Ved og nedenfor samløpet mellom Livsejåkka 
og Reinokselva er fallet i elva lite. For å 
holde vannstanden oppe kan det her bli snakk 
om bygging av terskler. En terskelplan er 
under utarbeidelse. Denne vil bl.a. omfatte 
dette området. 

Fiske, dyreliv, jakt og friluftsliv: 

K-46 Denne del av Gjerdalselva betyr i dag lite 
som fiskeområde. Med hensiktsmessig 
terskelbygging antas at fisket langt på vei 
kan kompenseres. Terskelbygging vil dessuten 
medføre at ulempene for dyreliv med 
tilknytning til et liv i og ved vann også 
vil bli redusert. 

Den økte ferdselen i området på grunn av 
anleggsveien vil kunne virke negativt blant 
annet for elgen, som har gode sommerbeiter 
på sørsida av Gjerdalselva. Lirypebestanden 
i veiens nærområder er spesielt utsatt i 
hekketiden. 

De nedre delene av områden med tilknytning 
til Gjerdalsvatnet er noe benyttet til 
småviltjakt og friluftsliv. 

1.3.2 Gjerdalsvatnet og området omkring 

Se bilag (magasinkart for Gjerdalsvatnet) 
og bilag 2 (magasinkurve for Gjerdalsvatnet). 
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Tekniske inngrep: 

N 

l 
Gjerdats- 
vatnet 

( J ie r 'oavuorne jav' r i )  
NV 212,J 

0 2km ,_ Dam 
• Lukehus 

Gjerdalsvatnet blir ett av de to 
inntaksmagasinene for nedre utbygging. 
Normal vannstand er kote 212,3. Vatnet er 
foreslått regulert med 1 m oppdemning og 1 m 
senkning. Oppdemningen foretas med en lav 
betongdam ved utløpet. 

Bekk fra nord nær osen i Gjerdalsvatnet 
forutsettes tatt med i utbyggingen. Dette 
kan enten skje ved at dammen plasseres 
nedenfor samløpet eller at den overføres ved 
kanalisering. 

Inntaket til tunnelen antas plassert i 
vatnets sørvestre del. Det må sannsynligvis 
kanaliseres noe ute i vatnet. Luken 
plasseres sannsynligvis i tilknytning til 
inntaket. 

Anleggsveien og kraftledningen til 
Reinoksvatnet vil passere på nordsiden av 
vatnet. 

Neddemte områder, vannstander: 

Rundt Gjerdalsvatnet blir et areal på 
0,06 km2 neddemt ved HRV kote 213,3. 
Arealet mellom HRV og HRV +1 m utgjør 
0,05 km2. Tørrlagt areal ved LRV kote 
211,3 blir ca. 0,2 km2. 

K-41 Gjerdalsvatnet ligger i bjørkeskogsbeltet. 
Bjørkeskogene består av dels fattige 
kreklingtyper, dels noe friskere 
blåbær/småbregnetyper. 

Gjerdalsvatnet foreslås manøvrert fritt. Da 
magasinprosenten er lav, vil vatnet bli et 
rent dempningsmagasin. Vannstanden vil stort 
sett variere i takt med tilløpene. 

Erosjon: 

K-9 Det er noe løsmasser omkring vatnet og 
særlig i østenden hvor det er lagt opp 
deltaavsetninger der de to elvene kommer 
inn. Gjerdalsvatnet er foreslått regulert 
.:!:. 1 mi forhold til naturlig vannstand. 
Denne reguleringen er så liten at den antas 
ikke å medføre noe særlig erosjon. Noe kan 
det allikevel bli i form av graving og da 
særlig i østenden av vatnet. 
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Fiske: 

Gjerda/5- 
vatnet 

( Jier'davuome jov'ri) 
NV 212,J 

0 2km '°"" Dam 
• Lukahus 

K-46 Gjerdalsvatnet har en relativ tynn bestand 
av røye av middels god kvalitet og med lite 
parasitter. Det skal også være noe aure i 
vatnet. Næringsgrunnlaget er bedre enn i de 
øvrige vatna i området. I landsmålestokk må 
vatnet allikevel karakteriseres som 
næringsfattig. Røyebestanden synes å være 
noe stor i forhold til næringsgrunnlaget. 

Gjerdalsvatnet er det vatnet i området som 
blir mest benyttet til fritidsfiske. Fauske 
og Sørfold Jeger- og Fiskerforening har 
hytte ved vatnet. 

Gjerdalsvatnet er i dag sterkt preget av 
brevann. Det har stor gjennomstrømning og 
lite siktedyp. Ved den foreslåtte regulering 
vil mesteparten av brevanntilførselen falle 
bort, gjennomstrømningen vil reduseres og 
sommervanntemperaturen øke. Dette vil virke 
positivt på produksjonen i Gjerdalsvatnet. 

Tilførselen av næringsdyr fra tilløpselvene 
vil avta etter en regulering samtidig som 
hyppige vannstandendringer vil virke svakt 
negativt. 

En regulering som både medfører hyppige 
vannstandsendringer og redusert 
vanngjennomstrømning vil således endre 
Gjerdalsvatnets karakter. Dersom en klarer å 
holde fiskebestanden på et passende nivå i 
forhold til næringstilgangen, er det 
sannsynlig at det kan opprettholdes et godt 
sportsfiske i Gjerdalsvatnet etter 
reguleringen. 

Dyreliv, jakt og friluftsliv: 

K-46 Reguleringshøyden i Gjerdalsvatnet er 
relativt ubetydelig. Små områder med 
buskvegetasjon og bjørkeskog vil allikevel 
bli berørt. Det samme gjelØer hekkeområder 
for fiskemåke, sandlo og strandsnipe. 

Sett i større sammenheng er disse 
skadevirkninger imidlertid små. Vi antar at 
reguleringen heller ikke vil medføre 
betydelige skadevirkninger for jakt og 
friluftsliv. 
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Bygging av anleggsvei og kraftledning 
gjennom området vil imidlertid føre til 
direkte og indirekte skadevirkninger på 
faunaen ved arealer som beslaglegges, ved 
fare for kollisjon fugl/kraftledning og ved 
økt ferdsel i området. 

1.3.3 Gjerdalselva nedenfor Gjerdalsvatnet_ 

Tekniske inngrep: 

K-30 En del av tilløpstunnelen for nedre 
utbygging forutsettes drevet fra et 
tverrslag i Gjerdalen. Tverrslaget antas 
plassert på sørsiden av Gjerdalselva ca. 
3,5 km nedenfor Gjerdalsvatnet. 

Gjer dotsva !net 
(J ier'dovuomejovri ) 

NV 212,3 

Littetinavatnet 
NV691  

«otsovatnet 
(N juor ' jo jov ' r i )  

NV 7,9 
,-,-.. Dam 

A Tverrslag 

• Inntak 
0 2 km 

Til sammen skal det tas ut 90 000 m3 fast 
masse fra tverrslaget. Massene forutsettes 
plassert i en tipp som vil dekke et areal på 
25 mål (1 mål= 1 000 m2). Tippen er tenkt 
lagt inn til dalsiden vest for påhugget. 
Sett fra nordsiden av Gjerdalselva vil 
tippen bli skjermet av forholdsvis grov 
bjørkeskog. 

Brakkeleiren er tenkt plassert ved 
anleggsveien på nordsiden av Gjerdalselva. 

Anleggsveien fra Kobbvatnet til 
Reinoksvatnet foreslås lagt på nordsiden av 
Gjerdalselva. De nederste 3 km av 
anleggsveien forutsettes lagt i samme trase 
som eksisterende skogsbilvei. Skogsbilveien 
må utbedres slik at den kan tåle 
anleggstrafikken. 

Ca. 500 m ovenfor Kobbvatnet blir det en 
avgrening for vei til kraftstasjonsområdet 
og til Tverrelvdalen. Gjerdalselva krysses 
med bro. 

For adkomst til tverrslaget i Gjerdalen 
forutsettes bygget en annen avgrening. Denne 
blir 600 m lang. 

Vi presiserer at endelig valg av trase først 
bestemmes etter samråd med andre 
interessenter. 

Det forutsettes også bygget en 22 kV-ledning 
gjennom Gjerdalen. Traseen er ikke endelig 
bestemt, men den vil sannsynligvis følge 
anleggsveien. 
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Vannføringer: 

Med de reguleringer som er foreslått, vil 
vannføringene i Gjerdalselva bli sterkt 
redusert. Middelvannføringen ved 
Gjerdalselvas utløp i Kobbvatnet vil bli 
redusert til 2,25 m3/sek eller til 16 % av 
uregulert normalvannføring som er 
14,25 m3/sek. 

"Kobbelvutbyggingen. Hydrologi" gir en 
grundigere omtale av vannføringsforholdene 
ved elvas utløp i Kobbvatnet. 

Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig 
å bygge terskler på denne elvestrekningen. 

Fiske: 

K-46 

Gier dotsvotne« 
t Jier'davuomejav'ri J 

NV 212,1 

Littetin avo tnet 
NV 591 

Kooovatnet 
(N juo r ' j o j av ' r i )  .- Dam 

NV 7, 9 • Tverrslag 

• I nn tak  

0 2 k m  

De nederste deler av Gjerdalselva er 
lakseførende. I Gjerdalsfossen 2 km ovenfor 
Kobbvatnet ble det i 1957 bygd fisketrapp. 
Denne trappa er senere ødelagt av flom og er 
ikke bygd opp igjen pr. i dag. Ved 
reparasjon av fisketrappa i Gjerdalsfossen 
samt bygging av et par mindre trapper kan 
den lakseførende strekningen økes med 6 km. 

Gjerdalselva har i dag betydning som 
gyte- og oppvekstområde for aure og laks. 
Området fra Gjerdalsvatnet og nedover er 
godt egnet til oppvekst av laks. Den nedre 
delen av Gjerdalselva utnyttes i dag på 
naturlig måte ved at laksen går opp fra 
Kobbvatnet, mens den øvre delen kan utnyttes 
ved utsetting av fiskeunger. 

De fiskeribiologiske undersøkelsene viste at 
det ble funnet lite laks i de lakseførende 
deler av vassdraget ovenfor Kobbvatnet. I 
Gjerdalselva dominerte ungfisk av aure. 

Det er få fiskeplasser i Gjerdalselva. 

På grunn av tørrlegging og_ sterkt redusert 
vannføring kan Gjerdalselva bli ødelagt som 
produksjons- og fiskeelv ved den planlagte 
regulering. Gjerdalselva har også betydning 
for reproduksjonen av aure i Kobbvatnet. 

I perioder med nedbør vil det bl.a. på grunn 
av overløp fra Gjerdalsvatnet kunne bli 
markerte flommer i Gjerdalselva. Dette vil 
føre til at laks og aure vandrer opp fra 
Kobbvatnet. Ved synkende vannstand vil dette 
virke som en fiskefelle, fordi fisken blir 
lett å fange når vannføringen igjen går 
tilbake til et minimum. 
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Jakt og dyreliv: 

Gjerda/svafnet  
( J i e r ' davuomjaV ' r i )  

NV 212,1 

Lit/et ind  vatnet  

NV 691 

Kobbvotn«:  
( N juo r '  j o jav ' r i )  

NV 7, 9 

K-46 Gjerdalen er en god biotop (leveområde) for 
flere viltarter. Det har således i de senere 
år vært en fast men liten elgstamme (ca. 15 
- 20 dyr) i dalen. Det finnes ellers noe 
hare og rødrev. I elvas nedre del er det 
observert oter. Mink og mår blir sjelden 
observert og gaupe forekommer bare som 
streifdyr. Derimot ferdes det ofte jerv i 
Gjerdalen. 

Det er et bedre lirypeområde nær 
Gjerdalsvatnet og en liten bestand av 
storfugl og orrfugl finnes i de nedre deler 
av dalen. Gjerdalen er ikke spesielt 
attraktiv som hekkeområde for andefugl. 

,-. Dam 
• Tverrslag 

• I nn tak  

Gjerdalen er i dag det viktigste jaktområdet 
innen Kobbelvområdet. 

0 2 k m  

En regulering vil sterkt redusere 
vannføringen i Gjerdalselva. Bortsett fra i 
mindre og lokale områder vil dette 
sannsynligvis få liten betydning for 
grunnvannsnivå, lokalklima og 
vegetasjonssammensetning. Vi antar at de 
negative virkningene for dyrelivet vil 
begrense seg til arter med tilknytning til 
et liv i og ved vann. En reduksjon av 
fiskens levevilkår vil således kunne 
ødelegge deler av næringsgrunnlaget for den 
lokale oterbestand. 

Den økte ferdselen i området vil muligens 
medføre at elgen for en tid vil trekke bort 
og at de samlede livsvilkår for områdets 
lokale storfuglbestand forverres. 

Jordbruk og skogbruk: 

Det drives noe jordbruk i nederste delen av 
dalen. De klimatiske forhold for jordbruk er 
gode og dalen er dessuten godt beiteland. 
Statens skoger har i mange_ år drevet skogen 
og plantet gran hvor dette er mulig. 

En redusert vannføring i Gjerdalselva kan 
føre til senking av grunnvannsnivået. Det er 
usikkert hvilke virkninger dette kan gi. Vi 
mener imidlertid at virkningene for f.eks. 
lokalklimaet blir små og at jord- og 
skogbruk bare blir påvirket i liten grad. 
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Friluftsliv og rekreasjon: 

K-10 

N 

I 
Gjerda/svalnet 

( Jier'aavuomejav'ri ) 
NV 212,J 

t . i t tet inava tnet  
NV 591 

Kobbva tne t  
( Njuor  ' j o  j a v ' r i )  

N V 9  
-,-. Dam 

• Tverrs lag 

• I nn tak  

Gjerdalen er en typisk dal- og fjellbygd for 
indre Salten. Dalen er et vakkert natur- og 
kulturlandskap. Jakt og fiske er nevnt 
foran. Dalen er videre et godt bærland 
(multer, tyttebær, blåbæc og en del 
bringebær). Dalen har en besværlig adkomst 
for andre enn de fast bosatte ved 
Kobbvatnet. Dette har hittil begrenset 
bruken av dalen som rekreasjonssted. Det går 
imidlertid en gammel ferdselsåre opp gjennom 
Gjerdalen over til Hellemobotn. Denne er i 
noen grad benyttet til fotturer. 

Gjerdalen og områder over mot og i 
Hellemobotn er foreslått utlagt til 
nasjonalpark. En utbygging av dalen med 
f.eks. veibygging vil medføre at noe av 
dalens særpreg forsvinner og at begrunnelsen 
for en nasjonalpark eller et 
landskapsverneområde reduseres. 

Veiutløsning for Kobbvassgrenda vil gi 
lettere adkomst til Gjerdalen. Vi antar at 
dette vil medføre at dalen i større grad enn 
i dag vil bli nyttet til friluftsliv, jakt 
og rekreasjon. 

1.4 Tverrelvdalen 

0 2 k m  

1.4.1 illtin5!vtE_el og området omkring 

Tekniske inngrep: 

Normal vannstand ifølge fotogrammetrisk kart 
i målestokk 1 : 10 000 er kote 691. Vatnet 
er foreslått senket 4 m ved hjelp av en 
overføringstunnel. Inntaket utstyres med 
grovvaregrind og bjelkestengsel. Det 
naturlige utløpet beholdes som flomløp. 

Vannstander: 

Magasinet utnyttes om flomdempningsmagasin. 
Vannstanden vil derfor variere med 
størrelsen på tilsigene. 
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Erosjon og tilslamming: 

K-9 Det ventes ikke erosjon av betydning over 
naturlig vannstand. Under naturlig vannstand 
kan det bli noe graving. Det kan bli noe 
tilslamming av vannet. 

Det er en del store steinurer på østsiden av 
vatnet. Det antas at reguleringen ikke vil 
føre til større utrasinger av disse, men det 
må ventes en del steinsprang og mindre 
steinskred. 

Fiske: 

K-46 

N 
Gjerda/svalnet 

(Jier'davuomjaV'ri) 
NV 212,1 

Vatnet er trolig fisketomt. Det sies å være 
satt ut fisk i vatnet, men prøvefiske har 
ikke gitt fangst. Vatnet er brådypt med en 
smal produktiv sone. Det antas lite 
sannsynlig at utsetting av fisk vil kunne gi 
fiskemuligheter i Litletindvatnet. 

1.4.2 Elva fra Litletindvatnet til samløpet 
med Tverrelva 

t i t t e t i nava tn« :  
NV 591 

Kobbvo tne t  
(N juor  ' j o j o v ' r i l  

 NV7,9 
" " " " D a m  

• Tverrs lag 

• I nn tak  

0 2 k m  

Denne strekningen er 2 km lang. Elva faller 
bratt nedover mot Tverrelvdalen. 
Høydeforskjellen er 400 m. 

Den foreslåtte reguleringen vil føre til at 
elva like nedenfor utløpet vil bli tørrlagt 
så å si hele året. Flomtapet fra 
Litletindvatnet ventes å bli minimalt. 
Nedover mot samløpet med Tverrelva vil det 
bli noe vannføring på grunn av tilløpet fra 
elvas eget felt. Feltet er lite i forhold 
til Litletindvatnets felt, og vannføringen 
blir følgelig også her svært redusert. 

1.4.3 Tverrelva 

Tekniske inngrep: 

Tverrelva foreslås tatt inn to steder. 
Øverste del av elva tas med i øvre 
utbygging. Inntaket blir ved kote 630. Det 
blir inntak og sperre i elva samt sjakt ned 
til tilløpstunnelen. 



18 

K-30 

N 

1 
Gjerdatsvafnet 

(J ier '  dovuome jav'ri ) 
NV 212,3 

Lit tet indva tnet 
NV 691 

«aobvotnet 
(N juo r ' j o jov ' r i )  

NV 7,9 
.-. Dam 

• Tverrs lag 

• I nn tak  

Ca. ved kote 220 (2 km ovenfor samløpet med 
Gjerdalselva) blir det inntak for nedre 
utbygging. Det blir også her inntak, sperre 
samt sjakt ned til tilløpstunnelen. En 
mindre bekk fra nord føres over til inntaket 
ved kanaloverføring. 

Lengst inne i Tverrelvdalen forutsettes det 
tverrslag for øvre utbygging. Tverrslaget er 
plassert i fjellsida nedenfor Veikdalsisen 
like nord for Tverrelva. 

Det skal tas ut 210 000 m3 fast masse 
gjennom tverrslaget. Massene forutsettes 
plassert i tipp. Denne plasseres slik at den 
rasfarlig ura sør for påhugget unngås. 
Tippen vil i stor grad ligge på ur og den 
vil neppe bli ruvende i terrenget. 

Brakkeleiren antas plassert ved anleggsveien 
1,5 km fra påhugget i et område med 
bjørkeskog. 

Det blir anleggsvei fra brua over 
Gjerdalselva (se bilag 3.6.3. i Tek.løk. 
plan). Samlet veilengde blir 7 km. 
Anleggsveien følger en ny skogsbilvei fram 
til bru over Tverrelva (1 km fra brua over 
Gjerdalselva). Deretter følger veien 
nordsida av dalen fram til brakkeområdet og 
videre til tverrslaget. Det må også bygges 
en 22 kV-ledning fram til tverrslaget. 
Traseen for denne er ikke endelig bestemt. 

Vannføringer: 
0 2 km 

Den foreslåtte regulering vil redusere 
midlere naturlig vannføring ved nedre inntak 
(ca. på kote 220) fra 1,7 m3/sek til 
0,65 m3/sek eller til 40 %. Like før 
samløp med Gjerdalselva vil vannføringen 
tilsvarende bli redusert fra 2,0 m3/sek 
til 0,35 m3/sek eller til 17 %. 

Fiske: 

K-46 Laksen kan i dag gå 1 km opp i Tverrelva. De 
nederste 500 mer elva stri og storsteinet, 
mens den er roligere lenger oppe. Fiske 
etter laks blir i dag drevet i svært liten 
grad i Tverrelva. 



19 

Det må regnes med at Tverrelva vil miste sin 
verdi som produksjons- og fiskeområde for 
laks og sjøaure etter en regulering som 
foreslått. 

Jakt og dyreliv: 

K-46 De nedre deler av Tverrelvdalen er et viktig 
vinteroppholdssted for elg og øvre del av 
dalen er et godt lirypeområde. De nedre 
deler av dalen blir benyttet som 
sommeroppholdssted for storfugl. 

Vi må sannsynligvis regne med midlertidige 
skadevirkninger under anleggstiden p grunn 
av økt ferdsel både for elg og annet vilt i 
dalen. For de arter som er knyttet til liv i 
og ved vann vil skadene bli mer permanente. 
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2 VEIKDALSVASSDRAGET 

2.1 Linnajav'ri 

Tekniske inngrep: 

Yarrevæjekajov'ri 
NV 598,9 

Vår plan forutsetter et tunnelutslag på 
nordsiden av Linnajav'ri. Utslaget vil komme 
omtrent i nåværende vannkant og vil 
antagelig bli utstyrt med føringer for 
bjelkestengsel. 

Fra søndre Gaskajav'ri vil det bli gravet en 
kanal over mot Linnajav'ri. Fra kanalen vil 
vannet renne ned til en bekk og følge denne 
ut i vatnet. 

0 2 k m  

Linnajav'ri forutsettes hevet 5,5 m ved 
hjelp av dammene ved Fossvatnet slik at HRV 
blir kote 620. Vatnet forutsettes ikke 
senket slik at LRV blir tilsvarende 
nåværende lavvannstand. 

,"""\ Dam 

A Tverrslag 

  Lukehus 

Vannstander: 

Når vannstanden i Fossvatnet er lavere enn i 
Linnajav'ri, vil forholdene bli omtrent som 
i dag. 

I perioder hvor det overføres vann, vil 
vannstanden bli hevet noe. 

Når vannstanden i Fossvatnet når opp i samme 
høyde som i Linnajav'ri, vil begge vatna 
flyte sammen til ett. 

Neddemte områder: 

Reguleringen av Linnajav'ri og Fossvatnet 
fører til at 2,7 km2 blir satt under vann 
ved HRV. Arealet Øker med 0,3 km2 ved 
HRV + 1 m. Av det totale arealet ligger ca. 
halvparten ved Linnajav'ri. Arealet består 
av fjellvidde med sparsom vegetasjon. 
Reguleringen vil ikke medføre tørrlegging av 
nye arealer. 
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Erosjon, blakking av vann: 

K-9 Langs Linnajav'ris nordre del er fjellet til 
dels dekket av et tynt lag morene. Ved 
bølgevirksomhet i denne vil noe finstoff 
kunne bli vasket ut inntil en ny 
erosjonsbestandig strandlinje er dannet. 
Vannet vil kunne bli noe blakket mens dette 
pågir. 

Fiske, vilt og friluftsliv: 

N 

I 
Varrevcejekajav'ri 

NV 598,9 
0 2 k m  

,..._, Dam 

A Tverrslag 

  L k e h u s  

K-46 Linnajav'ri har i dag en bestand av røye av 
bra størrelse, men dårlig kvalitet. Ved 
sterkere beskatning vil kvaliteten på fisken 
kunne bedres. Noe godt fiskevatn kan 
Linnajav'ri ikke bli da det er meget 
næringsfattig. 

En regulering som foreslått, vil få små 
negative virkninger fordi det blir lav 
reguleringshøyde i Linnajav'ri. 

Reguleringen vil sette under vann en del 
områder som har verdi som hekkeområde for 
fjellrype. Skadevirkningene vil ikke bli 
store ettersom neddemt" areal utgjør en svært 
liten del av det totale mulige hekkeområde. 
Andefugler og enkelte arter vadefugler 
hekker i mindre utstrekning ved Linnajav'ri. 
Leveområdet for disse vil innskrenkes og 
delvis bli ødelagt på lang sikt ved den 
planlagte regulering. 

Elg og tamrein vil få reduserte beiter på 
grunn av neddemmingen. Usikre isforhold 
f.eks. i "sundet" mellom Linnajav'ri og 
Fossvatnet, oppsprukket is og overvann vil 
representere et hinder og en fare for 
eventuell tamrein som måtte ferdes i området 
vinterstid. Reguleringen ventes ikke å gi 
nevneverdige skadevirkninger på 
viltinteressene da området er fattig både 
når det gjelder vegetasjon og dyreliv. 

Terrenget rundt Linnajav'ri er vanskelig 
tilgjengelig på grunn av besværlig adkomst 
og er derfor lite benyttet til friluftsliv. 
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2.2 Fossvatnet 

Tekniske inngrep: 

Ved utløpet av Fossvatnet foreslår vi at det 
skal bygges en 100 m lang betongdam med 
største høyde 14 m (se bilag 3.3.1.1 i 
Tek.løk. plan). Dammen utstyres med 
bunntappeløp. 

På et lavt parti noe sør for denne dammen 
bygges en 60 m lang sperredam av betong. 
Største høyde blir 3 m. Sperredammen antas 
utført med fritt overløp for avledning av 
eventuelle flommer. 
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Ved hjelp av disse dammene kan Fossvatnet 
heves 9,2 m til HRV kote 620. Fossvatnet 
forutsettes dessuten senket 90,8 m til LRV 
kote 520 ved hjelp av tilløpstunnelen for 
øvre fall. Eneste synlige inngrep på grunn 
av tilløpstunnelen blir lukehuset på toppen 
av lukesjakten. 

Det forutsettes bygget vei mellom de 
forskjellige arbeidsstedene. 

I anleggsperioden vil det bli behov for 
brakker og andre hjelpeanlegg. Disse vil bli 
fjernet og området vil bli ryddet når 
anleggsarbeidene er avsluttet. 

Det vil bli bygget permanent kraftlinje fram 
til dam og lukehus. Den bygges permanent for 
å kunne ha elektrisk kraft til manøvrering 
av lukene. 

Vannstander: 

Fossvatnet foreslås manøvrert uten 
restriksjoner. Det blir hovedinntaksmagasin 
for øvre fall. Ca. 65 % av tilløpet til øvre 
utbygging kommer enten som tilløp til 
Fossvatnet eller blir overført til dette. 
Samtidig er det det magasinet som ligger 
nærmest kraftstasjonen. Samlet magasin i 
Fossvatnet/Linnajav'ri blir 378 mill. m3. 
Dette utgjør 316 % av midlere årstilløp til 
eget felt. 

For å få utnyttet overført vann fra 
Gjerdalselva best mulig, bør dette i størst 
mulig utstrekning føres over ved høy 
vannstand i Fossvatnet. Først etter at dette 
er gjort, bør eget magasin nyttes. 
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Dette fører til følgende manøvrering av 
magasinet: 

a) I dårlige vannår: 

Yarrevæjekojav'ri 
NV 598,9 

Inntil mest mulig av magasinene i 
Livsejav'ri og Reinoksvatnet er ført over, 
holdes vannstanden høy. Deretter tappes 
magasinet i Fossvatnet/Linnajav'ri eventuelt 
helt til bunns. Ved sammenfall av flere 
dårlige vannår på rad vil vannstanden etter 
første nedtapping holde seg lav. Først når 
vi f r  bedre vannår, vil magasinet igjen 
fylles. Etter å ha vært helt tømt, kan det 
ta mer enn 2 år uten kjøring av turbinene 
for øvre fall før magasinet igjen er fullt. 
Oppfyllingen kan skje raskere ved overføring 
av vann fra andre magasin og fra 
bekkeinntakene på tilløpstunnelen. 
Oppfyllingsperiodens lengde avhenger også av 
størrelsen p tilløpene, behovet for kraft 
og i hvilken grad de andre magasinene er 
tømt. 
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b) I gode vannår: 

Om sommeren vil turbinene vanligvis stå mens 
magasinet fylles. Om vinteren vil det kjøres 
ut tilstrekkelig til at neste sommers tilsig 
kan lagres med rimelig sikkerhet. Hvis 
magasinet først er fullt, vil vi i slike år 
få vannstandsvariasjoner i den øverste 
tredjedelen av magasinet. I tillegg kommer 
eventuelle variasjoner fordi Kobbelv 
kraftstasjon kan nyttes som toppkraftverk. 

Neddemte områder: 

Reguleringen av Fossvatnet og Linnajav'ri 
fører til at 2,7 km2 blir satt under vann 
ved HRV. Arealet øker med 0,3 km2 ved 
HRV + 1 m. Av det totale areal ligger ca. 
halvparten ved Fossvatnet. 

Arealet består av fjellvidde med sparsom 
eller ingen vegetasjon. Tørrlagt areal ved 
LRV blir 4,3 km2. 
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Erosjon, blakking av vann: 

K-9 Over naturlig vannstand fins det praktisk 
talt ikke løsmasser. En regulering vil 
derfor ikke medføre erosjon over naturlig 
vannstand. Seismiske målinger viser 
løsmassetykkelser på O - 2,5 m på bunnen av 
vatnet, men noe større mektigheter fins 
trolig. En regulering vil medføre 
bølgeerosjon og graving av bekker, muligens 
også utrasinger. Omfanget vil avhenge av 
løsmassenes tykkelse. Vannet antas å bli 
sterkt tilslammet særlig den første tiden 
etter reguleringen. 

Fiske, vilt og friluftsliv: 

K-46 

vorrevæjekajav'ri 
NV 5 9 , 9  
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Fossvatnet har i dag en bestand av røye av 
fin størrelse. Røya er av dårlig kvalitet og 
sterkt befengt med parasitter. Ved sterkere 
beskatning vil sannsynligvis kvaliteten 
kunne bedres. Noe godt fiskevatn kan 
Fossvatnet ikke bli da det er meget 
næringsfattig. 

Fordi de områdene som forutsettes neddemt, 
har fattig vegetasjon, ventes ingen positiv 
demningseffekt. Fisket i Fossvatnet antas å 
bli helt ødelagt på grunn av reduksjon i 
næringsgrunnlaget og fordi utøvelsn av 
fisket blir hindret på grunn av de store 
vannstandsforandringene. 

Ved HRV er det bare igjen 0,5 m før det er 
overløp østover til svenske vassdrag. Ved 
overløp kan røye spres østover samtidig som 
eventuelle andre fiskesorter kan spres 
vestover. Vi forutsetter derfor at 
reguleringen utføres slik at overløp østover 
ikke kan skje. 

Når det gjelder vilt og friluftsliv, blir 
forholdene som beskrevet foran for 
Linnajav' ri. 

2.3 Varrevæjekajav'ri 

Tekniske inngrep: 

Eneste tekniske inngrep blir lukehuset over 
tappetunnelen og permanent kraftledning fram 
til dette. 
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Varrevæjekajav'ri forutsettes ikke demmet 
opp, men det er foreslått senket 33,9 m til 
LRV kote 565 ved hjelp av en avgrening på 
tilløpstunnelen. 

Vannstander: 

Varrevæjekajav'ri med et magasinvolum på 
50 mill. m3 blir også inntaksmagasin. 
Magasinprosenten blir 162 % for tilløp fra 
eget felt. Manøvreringen vil bli tilsvarende 
som for Fossvatnet. 

Fordi magasinprosenten blir lavere, vil 
magasinet fylles raskere opp igjen etter en 
eventuell nedtapping. 

N 

j 
Foss vatnet 

(Går• rejov'ri)  
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Erosjon, blakking av vann: 

K-9 Over naturlig vannstand er det bare på 
sørsiden av vatnet og ved bekkeutløp at det 
er løsmasser av betydning. Løsmassene består 
av morene og tykkelsen er trolig relativt 
liten. En steinur går dessuten ned i vatnet 
på den østre delen. 
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Under normalvannstanden viser seismiske 
undersøkelser små løsmassetykkelser ned til 
kote 565, men områder med noe større 
mektigheter fins trolig. Ved LRV kote 565 
vil et areal på 1,7 km2 bli tørrlagt. 

En regulering vil medføre bølgeerosjon og 
graving av bekker i løsmassene på den 
tørrlagte bunnen. Gravingen vil stort sett 
foregå under naturlig vannstand. Over 
normalvannstanden ventes det ikke at 
erosjonen vil få stort omfang. Det antas at 
løsmassene ute i vatnet inneholder en del 
finstoff. Erosjonen vil i så tilfelle 
medføre tilslamming av vannet særlig i den 
første tiden etter regulering. 

Steinura i den østre delen av vatnet synes å 
flate ut under vann. Det er derfor lite 
trolig at reguleringen skal medføre noen 
større utrasinger i ura. En kan imidlertid 
ikke se bort fra enkelte steinsprang, 
muligens i forbindelse med snøskred. 
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Fiske, vilt og friluftsliv: 

K-46 Varrevæjekajav'ri har i dag en for stor 
bestand av røye i forhold til 
næringsgrunnlaget. Røya er delvis stor og av 
noe bedre kvalitet enn i Linnajav'ri og 
Fossvatnet. Kvaliteten kan bedres ved å øke 
beskatningen. 

Heller ikke Varrevæjekajav'ri kan bli noe 
godt fiskevatn da også dette vatnet er meget 
næringsfattig. 

Fisket i Varrevæjekajav'ri forutsettes å bli 
helt ødelagt ved den foreslåtte regulering. 

Rundt Varrevæjekajav'ri er det fattig 
fjellhei og snøleie. Den foreslåtte senking 
av Varrevæjekajav'ri ventes ikke å gi 
nevneverdige skadevirkninger på den 
artsfattige fauna som en har i området. De 
første årene etter en regulering vil deler 
av reguleringssonen representere en mulig 
næringsbiotop- for de vadere som finnes i 
området. I dette magasinet vil en også få 
vanskelige isforhold i strandsonen med den 
fare dette representerer for bl.a. tamrein. 

Heller ikke området ved Varrevæjekajav'ri er 
mye benyttet til friluftsliv. 

2.4 Veikdalselva mellom Fossvatnet, 
Varrevæjekajav'ri og Veikvatnet 

Varrevcejekajav'ri 
Tekniske inngrep: 

K-30 
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Det foreslås plassert et tverrslag vest for 
Fossvatnet og et vest for Varrevæjekajav'ri. 
Adkomsten til disse forutsettes via en 
taubane fra området ved Kobbelva fram til 
tverrslagsområdet vest for 
Varrevæjekajav'ri. Taubanen forutsettes 
fjernet når anleggsarbeidene er utført. 

De to tverrslagsområdene f9rutsettes 
forbundet med vei. Dessuten forutsettes 
bygget vei til Fossvatnet og til massetak 
ved øvre Veikvatnet. Ved tverrslaget vest 
for Fossvatnet skal det i alt sprenges ut og 
transporteres til tipp 230 000 m3 fast 
masse. Tippen vil dekke et areal på 40 mål. 
Tilsvarende utsprengt fast masse ved 
tverrslaget vest for Varrevæjekajav'ri blir 
125 000 m3. Noe av massene vil bli 



27 

Varrvcøj•kajav'ri 

,-. Oam 

• Tverrslag 

  Luk thus  

• Inn tak  

0 2 k m  

brukt til å bygge vei til Fossvatnet. Resten 
forutsettes plassert i en tipp i et bratt 
område. Tippen vil derfor forme seg som en 
raskjegle ned mot dalbunnen. Begge tippene 
forutsettes utformet i samarbeid med 
eksperter på tipputforming. 

I anleggsperioden vil det bli behov for 
brakker og andre hjelpeanlegg ved begge 
disse tverrslagene. Disse anleggene vil bli 
fjernet og området bli ryddet når 
anleggsarbeidene er utført. 

Det vil bli bygget permanent kraftledning 
inn til Varrevæjekajav'ri og Fossvatnet for 
å skaffe nødvendig kraft til 
anleggsarbeidene. Senere vil kraftledningen 
bli brukt for å skaffe kraft fram til 
manøvrering av lukene. 

Vannføringer: 

Umiddelbart nedenfor Fossvatnet og 
Varrevæjekajav'ri vil vannføringen bli null. 
Bare hvis det blir flomtap, vil det kunne gå 
vann i elveleiet. Vi regner med at flomtap 
vil forekomme uhyre sjelden. I dag er 
midlere årsvannføring fra Fossvatnet og 
Varrevæjekajav'ri henholdsvis 3,8 m3/sek 
og 1,0 m3/sek. Ved flomtap vil 
vannføringene kunne bli uendret 
hvis overføringene fra Gjerdalselva til 
Linnajav'ri stenges. Hvis disse ikke 
stenges, vil vannføringen fra Fossvatnet 
kunne øke. Ved utløpet i Veikvatnet er 
midlere vannføring i dag 6,2 m3/sek. Etter 
regulering vil den bli redusert til 
1,4 m3/sek eller til 23 %. 

Fiske, vilt: 

K-46 Øvre Veikvatnet har en forholdsvis tynn 
bestand av røye av bra størrelse, men av 
under middels kvalitet. • 

Etter en eventuell regulering vil Veikvatnet 
få redusert vanngjennomstrømning. På grunn 
av lite organisk materiale i tilløpselvene 
vil dette sannsynligvis ha lite negativt å 
si for produksjon av næringsdyr for fisk. En 
del røye gyter på rennende vann i området. 
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Således vil en del av gyteområdene for røye 
forsvinne. Røya gyter imidlertid vanligvis 
på stillestående vann slik at en ikke regner 
med noen stor svikt i reproduksjonen av røye 
når tilløpselvene til Øvre Veikvatnet 
forsvinner. Vatnet har fra før av en 
tilstrekkelig tett fiskebestand, slik at det 
ikke vil virke negativt for fiskens kvalitet 
og størrelse om gytemulighetene reduseres. 

Vanntemperaturene om sommeren vil øke fordi 
tilløpet· til den høyeste og kaldeste del av 
nedslagsfeltet blir magasinert. Dette vil 
virke positivt for produksjon av fisk og 
næringsdyr. Øvre Veikvatnet kan således bli 
et bedre fiskevatn etter regulering. 

Det er et helårsområde for lirype i dalen 
nedenfor Øvre Veikvatnet. Endret vannføring 
i Veikdalselva kan på lang sikt resultere i 
vegetasjonsendringer langs elveløpet, meri 
den eksakte betydning av dette for viltet er 
vanskelig å forutsi. Det samme gjelder for 
eventuell forstyrrelse fra taubanen som er 
planlagt gjennom området. 

Området nyttes relativt lite til friluftsliv. 

2.5 Veikvatnet 

Tekniske inngrep: 

0 2 k m  

Ved utløpet av Veikvatnet foreslås bygget en 
60 m lang betongdam med største høyde 15 m 
(se bilag 3.4.2.1 i Tek.løk. plan). 
Flomoverløp legges over damkronen. 

Det er ikke forutsatt bygget vei inn til 
Veikvatnet da vi regner med veiløs transport. 

Ved hjelp av dammen kan vannstanden i 
Veikvatnet heves 8,7 m til HRV kote 205. 
Veikvatnet foreslås dessuten senket 26,3 m 
til LRV kote 170 m ved hjelp av 
tilløpstunnelen for nedre fall. 

Tilløpstunnelen forutsettes drevet fra 
kraftstasjonen slik at eneste synlige 
inngrep ved Veikvatnet blir lukehuset og 
kraftledningen fram til dette. 

I anleggsperioden vil det bli bygget 
nødvendige brakker og andre hjelpeanlegg. 
Disse forutsettes fjernet og området ryddet 
når anleggsarbeidet er avsluttet. 
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Vannstander: 

Veikvatnet blir hovedmagasin for nedre 
utbygging og forutsettes manøvrert fritt. 
Samlet magasinprosent blir 26 %. Veikvatnet 
vil derfor stort sett fylles hver sommer og 
tappes ned hver vinter. Se forøvrig vedlagte 
bilag nr. 3 over karakteristiske 
vannstandsvariasjoner. 

Neddemte områder: 
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Rundt Veikvatnet blir et areal på 0,17 km2 
satt under vann ved HRV kote 205. Arealet 
mellom HRV og HRV + 1 m utgjør 0,02 km2. 
Neddemte områder består vesentlig av bart 
fjell, mindre steinurer og noe bjørkeskog av 
fattig blåbær- og kreklingtype. De eneste 
løsmassene av betydning er to deltaer. 
Tørrlagt areal ved LRV utgjør 0,76 km2. 

Erosjon, blakking av vann: 

K-9 En hevning av vannstanden vil ikke medføre 
erosjon av betydning. Ved en senkning vil 
det bli graving ved bekkeutløp og da særlig 
i de to nevnte deltaene. Gravingen vil stort 
sett foregå under naturlig vannstand, men 
det av deltaene som ligger over denne, vil 
også bli berørt. Ved en senkning må man 
regne med tilslamming av vannet. Utenom 
enkelte steinsprang, antas det å være liten 
fare for steinskred. 

Fiske, vilt: 

K-46 Veikvatnet har i dag en bestand av røye av 
middels kvalitet, men av mindre størrelse 
enn i vatna oppe på fjellet. Det synes å 
være stor tetthet av fisk i Veikvatnet og 
fiskens gjennomsnittsalder er lavere enn i 
de høyereliggende vatna. Dette indikerer en 
hardere beskatning enn i de øvrige vatna. 

På grunn av lite neddemt areal kan det ikke 
ventes positiv demmingseffekt ved en 
eventuell regulering. Fiskens næringsforhold 
vil sannsynligvis endres i retning av at 
overflatedyr vil få større betydning. På 
grunn av den skiftende vannstanden vil 
utøvelsen av fisket bli svært vanskelig. 
Veikvatnet vil således bli sterkt redusert 
som fiskevatn ved en eventuell regulering. 
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Den foreslåtte regulering vil totalt 
redusere leveområdene for lirype og 
spurvefugl, men skadevirkningene kan ikke 
sies å bli særlig store. 

Fordi foreslått reguleringshøyde er stor 
(35 m), må det regnes med sterk oppsprekking 
av isen i strandsonen og oppvatning langs 
land når vatnet tappes ned utover vinteren. 
Samtidig må det ved lave vannstander i 
magasinet regnes med usikre isforhold i 
sundet mellom de to delene av vatnet og også 
ved inntaket til tilløpstunnelen. Dette vil 
representere en fare og et hinder for elg 
som ferdes over og forbi Veikvatnet om 
vinteren. 

Yarr  ev æjekajav'r i  

,---. Dam 
A Tverrslag 

  Lukehus 

• Inn tak  

2.6 Veikdalselva mellom Veikvatnet og 
Kobbvatnet 

Tekniske inngrep: 
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Taubanen og kraftledningen til tverrslaget 
vest for Varrevæjekajav'ri vil passere 
gjennom området og sannsynligvis vil begge 
gå på sørsiden av elva. Taubanen forutsettes 
fjernet når anleggsarbeidene er avsluttet. 
Kraftledningen blir derimot permanent. 

Det kan tenkes at enkelte transporter fram 
til Veikvassdammen vil skje veiløst eller på 
provisoriske veier. Provisoriske veier vil i 
så tilfelle kunne medføre en del inngrep i 
terrenget som f.eks. fjellskjæringer. 

Vannføringer: 

Utenom perioder med flomtap fra magasinet 
vil elva bli tørrlagt like nedenfor 
Veikvassdammen. Simuleringer viser at i 
midlere år tapes det ca. 9 mill. m3 over 
dammen. 

Ved utløpet i Kobbvatnet er midlere 
vannføring 9,5 m3/sek. Etter regulering 
vil den bli 0,4 m3/sek. eller 4 %. I 
tillegg til dette kommer flomtapet som nevnt 
foran. 
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Fiske, vilt: 

K-46 Veikdalselva har lite å si som fiskeområde. 
Den nederste delen har noe betydning som 
gyte- og oppvekstområde for aure, laks og 
røye. 

Varrevæjekajav'ri 
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Veikdalselva virker positivt på 
produktiviteten i Kobbvatnet ved at elva 
tilfører vatnet næring både direkte i form 
av næringsdyr som driver med strømmen og 
indirekte i form av organisk materiale og 
næringssalter. 

Etter regulering vil Veikdalselva miste sin 
betydning som produksjons- og fiskeområde 
for laks og sjøaure. 

Området mellom Veikvatnet og Kobbvatnet er 
et helårsområde for elg. 

Veikdalselva vil etter en eventuell 
regulering få sterkt redusert vannføring. 
Dette kan på lang sikt resultere i 
vegetasjonsendringer langs elveløpet. 
Hvilken betydning dette kan få for viltet er 
vanskelig å forutsi. 

Økt ferdsel i anleggstiden vil sannsynligvis 
medføre midlertidige skadevirkninger for elg 
og annet vilt i dalen. 

Den permanente kraftledningen som er 
planlagt bygget i Veikdalen og videre 
innover til Varrevæjekajav'ri og Fossvatnet, 
vil til en viss grad være en fare for 
flygende vilt (f.eks. rype). Spesielt er 
dette tilfelle i områdene nedenfor tregrensa. 
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3 KOBBVATNET 

Tekniske inngrep: 

K-30 

N 

! 

Kobbelv kraftstasjon er foreslått plassert i 
fjell ved Kobbvatnets østside. Påhugget for 
adkomsttunnelen er foreslått plassert 2,5 km 
nord for Veikdalselvas utløp. Utløpstunnelen 
munner ut 500 m lenger sør. Se forøvrig 
Tek.løk. plan punkt 3.2. 

Gjennom adkomsttunnelen blir det tatt ut i 
alt 320 000 m3 fast masse. Disse massene 
foreslås plassert i en tipp ved Gjerdalselva 
1,6 km fra adkomsttunnelen. Tippen blir der 
bra skjermet fra alle kanter. Den vil dekke 
et areal på 65 mål. Arrangementet i 
kraftstasjonsområdet er nærmere omtalt i 
K-30. 

• Bekkeinntak 

Leirfjorden 0 2km 

Brakkeleiren er tenkt plassert mellom tippen 
og påhugget for adkomsttunnelen. Fra 
anleggsveien gjennom Gjerdalen blir det bygd 
en stikkvei fram til adkomsttunnelen. Veien 
krysser Gjerdalselva med bro. 

Kviturbekken på østsiden av Kobbvatnet er 
foreslått tatt med i nedre utbygging. Dette 
kan gjøres ved å bygge en sperre i bekken og 
en sjakt·som fører vannet ned i 
tilløpstunnelen fra Veikvatnet. 

Anleggsarbeidet starter antagelig før veien 
fram til kraftstasjonsområdet er bygget 
ferdig. Det kan derfor bli behov for en 
provisorisk kai ved kraftstasjonsområdet og 
en ved utløpet av Kobbvatnet. 

Den nye traseen for E-6 er foreslått å 
krysse Kobbelva 2 km nedenfor Kobbvatnet, og 
gå videre i tunnel (2 km lang) under 
Middagsfjell og deretter i lia vest for 
Kobbvatnet og opp gjennom Kobbskaret. Fra 
E-6 forutsettes bygget vei fram til 
Kobbvassgrenda. Forslag til veier ved 
Kobbvatnet er vist i Tek.løk. plan, bilag 
3.6.1. Rett nedenfor nordenden av 
veitunnelen gjennom Middagsfjell blir det 
også en provisorisk kai om veiforbindelsen 
skal bygges raskest mulig. 

Anleggskraft forutsettes skaffet gjennom en 
ny 66 kV-ledning fra Rekvatn kraftstasjon 
til Kobbelv kraftstasjon. Fra 
kraftstasjonsomrdet blir det en 
22 kV-ledning mot Gjerdalen og Tverrelvdalen 
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og en sørover langs vatnet fram til utløpet 
av Veikdalselva. Den deler seg der i to 
grener. Den ene går oppover Veikdalen og den 
andre nedover langs Kobbelva. Se bilag 8.3 i 
Tek.løk. plan. 

Vannstander: 

N 

I 
• 8 ekke,nn tak 

Midlere sommervannstand vil bli noe lavere 
etter regulering da det holdes tilbake vann 
i magasinene. Etter regulering vil 
sommervannstanden i Kobbvatnet først i juli 
(pentade nr. 37) i en medianpentade bli kote 
7,7 mens den før regulering er kote 8,6. 
Midt i august (pentade nr. 46) blir 
tilsvarende kotehøyder 7,6 og 7,9. I begge 
tilfeller er det antatt at turbinene på øvre 
fall står. 

Hvis det også kjøres på øvre fall, vil 
vannstandene bli noe høyere. Ved Qmax 
(48 m3/sek) vil de således bli hevet til 
kote 8,5 og til kote 8,4 henholdsvis først i 
juli og midt i august. 

Om vinteren vil midlere vannstander bli 
høyere enn før regulering. Hvor mye høyere 
er avhengig av hvordan Kobbelv kraftverk 
kjøres. 

Leirf jord,m 0 2km 

Nedenfor er angitt medianvannstander først i 
januar (pentade nr. 1) og først i mars 
(pentade nr. 13) når det fra kraftverket 
kjøres O m3/sek, 20 m3/sek, 48 m3/sek 
og 68 m3/sek. 

Fra kr.v. 0 

m3/sek 
20 
m3/sek 

48 
m3/sek 

68 
m3/sek 

Pent . nr. 1 7, 1 

II II 13 7, 0 

7,8 

7,7 

8,2 

8,2 

8,5 

8,5 

Tilsvarende tall før regulering er 
henholdsvis kote 7,4 først i januar og kote 
7,3 først i mars. Undersøkelsesperioden er 
hele tiden 1964 - 1976. Det er også 
forutsatt at vannføringene fra kraftverket 
har vært konstante så lenge at vannstandene 
i Kobbvatnet har stabilisert seg. 
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Erosjon, blakking av vann: 

Vatnet vil ikke bli regulert. Det ventes 
ikke at utbyggingen vil føre til økt erosjon 
ved Kobbvatnet. 

Det mA imidlertid regnes med at driftsvannet 
fra kraftstasjonen kan være tilslammet. 
Dette vil kunne føre til noe blakking av 
Kobbvatnet. 

Klimatiske forhold: 

K-36 

• Bekkeinntak 

Vannutslippet fra Kobbelv kraftstasjon vil 
føre til åpen råk et stykke utover 
Kobbvatnet fra utslippstedet. Ved lave 
temperaturer vil det dannes frostrøyk over 
denne råken. Teoretisk kan frostrøyken bre 
seg innover til Kobbvassgrenda i en viss 
høyde over vannet. Det er imidlertid svært 
lite sannsynlig at den noen gang vil nå så 
langt. Frostrøyken vil derimot være til en 
viss sjenanse- for de som skal arbeide på det 
planlagte kraftverket. 

0 2km 

Fiske: 

K-46 Kobbvatnet har bestand av innlandsaure og 
innlandsrøye samt sjøaure, sjørøye og laks. 

Bestanden av innlandsaure er tynn og består 
av forholdsvis små fisk. Bestanden av 
innlandsrøye er derimot stor, men også denne 
er for en stor del småfallen. 

Det er en bra bestand av sjørøye i 
Kobbvatnet, og vatnet har størst betydning 
for produksjon og fangst av sjørøye. Det 
fanges også laks i Kobbvatnet. 

Det er fortrinnsvis røye som utnytter 
Kobbvatnet som oppvekstområde. Virkningene 
av temperaturendringene på 
oppvekstmulighetene for røya er usikre. 
Hvorvidt forholdet mellom innlandsrøye og 
sjørøye blir påvirket, vil avhenge av 
hvordan oppvandringsforholdene for fisk fra 
sjøen blir påvirket av reguleringen. 

Vannet i Kobbvatnet vil den første tiden 
etter regulering bli blakket på grunn av 
utrasinger og erosjon i magasinene. Dette 
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• Bekkeinntak 

vil virke negativt på produksjonen i 
Kobbvatnet på grunn av lavere 
lysgjennomtrengelighet og vil også skape 
vansker for utøvelsen av fisket. Dersom det 
vil foregå sedimentering av slam i 
Kobbvatnet, er det muligheter for at rogn 
kan slammes ned og bli drept. Det presiseres 
at det foreligger få opplysninger om at 
sedimentering av slam virkelig fører til økt 
dødelighet på fiskerogn. 

0 2km 

Bestanden av sjøaure i Kobbelvvassdraget 
vil på grunn av tap av reproduksjonsområdene 
i tilløpselvene avta etter en regulering. 
Det samme gjelder bestanden av laks. 

En del av den laks og aure som under 
uregulerte forhold blir stående i Kobbelva, 
vil etter en regulering vandre direkte opp i 
Kobbvatnet. Således kan det i perioder bli 
mere laks og sjøaure i Kobbvatnet etter en 
eventuell regulering enn tidligere. Dette 
kan øke beskatningen på laks på grunn av 
garnfisket som foregår i Kobbvatnet. 

Vilt: 

K-48 
K-46 

Ved utløpet fra Kobbelv kraftstasjon må en 
vente usikker is. Dette vil være en fare for 
bl.a. elg i den grad den ferdes på isen 
langs østsiden av Kobbvatnet ved 
forflytninger fra Gjerdalen til Veikdalen. 
Større isfrie områder ved utløpet vil kunne 
trekke til seg andefugler. 

En stor steintipp på østsiden av 
Gjerdalselvas utløp i Kobbvatnet vil 
ødelegge 65 dekar med vinterbeite for 
elgstammen. 

Jordbruk og skogbruk: 

Det vesentligste av dyrket mark finner vi 
nord for Kobbvatnet (Kobbvassgrenda). 
Midlere sommervannstand er ventet å bli noe 
redusert og midlere vintervannstand å bli 
noe høyere etter den foreslåtte regulering. 

Vi tror ikke at dette vil medføre vesentlige 
negative virkninger hverken for jordbruk 
eller skogbruk. 
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4 KOBBELVA 

Tekniske inngrep: 

N 

i Kobbvas 
grend 

• Bekke tnn tak  

Leirf jordtm 
0 2km 

De tekniske inngrep langs Kobbelva som følge 
av en eventuell utbygging, vil bli små. 

Det blir trolig nødvendig med forbedring av 
veien fram til den mulige kaia ved 
utløpsosen. Den foreslåtte trase for ny E-6 
går langs østsiden av elva før den krysser 
elva 2 km nedenfor utløpsosen. Deretter går 
traseen i tunnel under Middagsfjell. 

En 22 kV-ledning er planlagt å gå langs elva 
fram til et anleggssenter som kan tenkes 
plassert ved utløpet av Kobbelva. 

En taubanestasjon kan bli bygget ved øvre 
del av Kobbelva. 

Vannføringer: 

Kobbelva vil få økt vannføring over året på 
grunn av overføring fra Sørfjordelva. 
Økningen er 12 %. 

Vannføringen i Kobbelva vil til enhver tid 
være bestemt av magasinering og kjøring av 
kraftverket. Det er kjøring fra de store 
magasinene for øvre fall som betyr mest. 
Disse magasinene er flerårsmagasin og 
tappingen vil derfor variere sterkt fra år 
til år. 

I gode vannår samles vann mens det kjøres ut 
i dårlige vannår. Driftsvannføringen for 
øvre fall kan derfor variere fra O m3/sek 
til 48 m3/sek (foreløpig foreslått 
Qmax>· Tilløpet til øvre utbygging utgjør 
53 % av totalt tilløp til Kobbelva. 

Vanligvis vil derfor vintervannføringen i 
Kobbelva bli økt og sommervannføringen bli 
redusert. I år da kraftverket må kjøres for 
fullt av hensyn til kraftsttuasjonen, kan 
også sommervannføringen bli økt. 

Før regulering er median vannføring ved 
utløpet av Kobbvatnet 77 m3/sek først i 
juli (pentade nr. 37) og 27 m3/sek midt i 
august (pentade nr. 46). Tilsvarende 
vannføringer først i januar (pentade nr. 1) 
og først i mars (pentade nr. 13) er 
8,1 m3/sek og 4,7 m3/sek. 
Undersøkelsesperiodens lengde er fra 1964 - 
1976. 
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Etter regulering vil vannføringene være 
svært avhengige av hvor mye vann som kommer 
fra kraftverket. I tabellen nedenfor er 
vannføringene vist ved median vannføring fra 
restfeltet (0 m3/sek) og forskjellige 
vannføringer fra kraftverket ved samme 
tidspunkt som foran. 

Fra kr.v. 0 20 48 68 
m3/sek m3/sek m3/sek m3/sek 

Pent. nr. 1 1, 6 21, 6 49,6 69,6 

II II 13 0,4 20,4 48,4 68,4 
N 

 

II II 37 7,5 27,5 55,5 75,5 

II II 46 3,0 23,0 51, 0 71, 0 

• 8ekke1nn tok 

Med bare nedre falJ i drift viser en 
simulering at medianvannføringene i Kobbelva 
blir henholdsvis 11,8, 7, 1, 19,9 og 
15,3 m3/sek i de samme pentadene som i 
tabellen ovenfor. Det henvises forøvrig til 
"Kobbelvutbyggingen. Hydrologi". 

0 2 k m  

Erosjon: 

K-9 Kobbelva går i en dal med bratte sider, men 
selve dalbunnen er flat. Langs øvre del av 
elva er det terrasser på forskjellige nivå. 
De høyeste når opp til ca. 20 m over 
elvenivået. Lenger ned når terrassene bare 
opp i få meters høyde. 

Massene består av grus og sand. Ved utløpet 
i fjorden er det lagt opp et delta. I 
overflaten består dette mest av sand. 

Det foregår noe erosjon i elva. Erosjonen 
skjer først og fremst ved stor flom og 
muligens også ved isløsning i elva. 

Selv med maksimal driftsvannføring (ca. 
70 m3/sek) blir vannføringen vesentlig 
lavere enn ved stor flom. De fleste år er 
det flommer med godt over 100 m3/sek. 
Reguleringen skulle derfor ikke medføre noen 
fare for økt erosjon. 
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Klimatiske forhold: 

K-36 

• 8 et<keinn tak 

0 2km 

Kobbelva går i dag for det aller meste åpen 
om vinteren. Bare i den nederste delen kan 
elva være helt islagt. Det er ikke foretatt 
frostrøykobservasjoner, men frostrøyk må 
forekomme. En beregning viser 17 
frostrøyktilfelle i middel kl. 0700 om 
morgenen for perioden 1971/72 - 1977/78. 
Svært få om noen av disse tilfellene kan 
karakteriseres som velutviklet frostrøyk. 
Virkningene av en regulering lar seg best 
beskrive ved 2 ulike situasjoner: 

1) Turbinene for øvre utbygging står. 
Middelvannføringen om vinteren blir da 
omtrent som den nåværende, og det blir ingen 
endring av frostrøykproduksjonen. 

2) Turbinene for øvre utbygging går. 
Vintervannføringen vil øke og dette fører 
til øket areal åpent vann. 
Frostrøykproduksjonen er tilnærmet 
proporsjonal med arealet av åpent vann. 

Med unntak av den nederste delen av elva, 
vil trolig ikke tallet på frostrøyktilfelle 
øke, men frostrøyken vil bli mektigere enn 
før reguleringen. 

En venter ikke at det skal bli mer enn 10 
tilfeller av velutviklet frostrøyk i 
gjennomsnitt pr. år kl. 0700 om morgenen. 

I 5 av disse tilfellene vil frostrøyken bre 
seg utenom isfritt vann. Det presiseres at 
tallene er usikre. Av den grunn er det lagt 
inn en sikring i disse tallene idet det ikke 
er tatt hensyn til at turbinene for øvre 
utbygging av og til vil stå. 

Fiske: 

K-46 Generelt gjelder at Kobbelva med 
tilløpselver har størst betydning for 
produksjon av laks og sjøaure. Undersøkelser 
som er foretatt indikerer at 
Kobbelvvassdragets fiskeproduksjon begrenses 
av dårlige næringsforhold. 

Det er dominans av laksunger i Kobbelva. 
Sammenlignet med andre vassdrag i Nord-Norge 
er tettheten av ungfisk av laks og aure lav. 
Arljg lengdevekst er lav. Vekstanalysene 
indikerer en alder ved utvandring som smolt 
på ca. 5 år. 
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• B ekkeinn tak  

Omlag halvparten av Kobbelva består av en 
brakkvannsone. Undersøkelser viser at en del 
ungfisk av aure holder seg i denne sonen. 
Veksten hos denne fisken er betydelig bedre 
enn for aure som holder seg lenger opp i 
elva. Fordi Kobbelva er så kort, betyr denne 
brakkvannsonen forholdsvis mye. På grunn av 
lave temperaturer i elva på forsommeren 
kommer laksen sent opp i elva. De første 
laksene kommer midt i juli, mens den beste 
fisketiden er i august. Det meste av laksen 
kommer tilbake til Kobbelva som smålaks, 
etter å ha oppholdt seg ett år i sjøen. Det 
går imidlertid også storlaks i elva. Veksten 
etter ett år i sjøen for laks fra Kobbelva 
er dårligere enn for laks fra andre 
undersøkte elver i Nordland. 

Det fanges også en del aure i Kobbelva, men 
fangstoppgaver foreligger verken for sjøaure 
eller sjørøye. Den offisielle 
fangststatistikken oppgir en årlig fangst av 
laks i perioden 1949 - 1964 på 200 - 
1 000 kg. Gjennomsnittsfangst pr. år var 
450 kg. Stat1stikken de senere år viser 
langt lavere tall. De fiskerisakkyndige 
påpeker imidlertid at den offisielle 
statistikken er meget usikker. Lavere 
fangstoppgaver må ikke nødvendigvis henge 
sammen med en reell tilbakegang i fisket. En 
mulig årsak til liten fangst de senere år 
kan imidlertid være overbeskatning av 
gytelaks, både i ferskvann og i sjøen. 

Den foreslåtte regulering vil medføre 
endrede vannføringsforhold i Kobbelva. De 
største flomtoppene vil bli redusert, noe 
som virker positivt på produksjonen av 
næringsdyr og fisk, men negativt på 
oppvandring av fisk. 

Midlere sommervannføring vil bli redusert. 
Dette kan redusere fiskens oppvandrings- og 
oppholdsmulighet i Kobbelva. Dersom fisken 
ikke blir stående i elva, vil dette redusere 
fiskemulighetene der. 

Lavere sommervannføring kan også føre til at 
saltvannet trenger lenger opp i 
brakkvannsområdet som har en viss betydning 
for oppvekst av aure. Da ungfisk av aure 
bare tåler et begrenset saltinnhold i 
vannet, kan verdien av dette oppvekstområdet 
bli redusert. 
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Kobbvass - 

Kob 
(Njuo 

N 

• Bekke inn tak  

0 2 k m  

Virkningene i Kobbelva vil imidlertid først 
og fremst være avhengige av hvordan 
kraftverket blir kjørt. 

Dersom bare nedre fall blir kjørt om 
vinteren og dette kjøres jevnt, vil denne 
del av reguleringen medføre positive 
virkninger for fiskeproduksjonen i Kobbelva. 
Kjøres nedre fall ujevnt, vil 
vintervannføringen i perioder gå langt under 
dagens vintervannføring. 

Størrelsen av produktive arealer av elva vil 
bestemmes av minimumsvannføringen. Dersom 
kraftverket stanses om vinteren, vil 
restvannføringen være så liten at det aller 
meste av elva blir tørrlagt. Dette vil 
medføre store skader på fiskeproduksjonen. 
Hvis øvre fall også er i full drift, vil 
dette nærmest føre til en flomsituasjon i 
Kobbelva. Slike vannføringer i lengre 
perioder vil kunne føre til erosjon og 
utspyling av næringsdyr. 

Temperaturforholdene i Kobbelva vil bli 
endret ved en regulering som foreslått. 
Vintertemperaturen vil bli høyere. Om 
sommeren vil det bli tendens til lavere 
temperatur. Størrelsen på effekten er 
avhengig av ytre påvirkninger og spesielt av 
vindforholdene. 

Blakking av vannet i Kobbelva vil virke 
negativt for utøvelsen av fisket. Det antas 
imidlertid ikke at det vil kunne skje noen 
sedimentering av slam som kan føre til 
dødelighet på lakserogn. 

Konklusjonen er at utfra de foreslåtte 
planer, vil vannføringsvariasjonene i 
Kobbelva bli så store at både 
produksjonsgrunnlaget for fisk og 
fiskemulighetene blir sterkt redusert. 

Vilt: 

Det ventes ikke at den foreslåtte regulering 
vil få vesentlige virkninger for dyrelivet 
langs Kobbelva. 
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2 SØRFJORDVASSDRAGET 

2.1 Langvatnet 

Tekniske inngrep: 

Ved utløpet av Langvatnet foreslår vi at det 
skal bygges en 245 m lang betongdam med 
største høyde 13 m (se bilag 3.3.3.1 i 
Tek.løk. plan). Flomoverløp legges på et 
lavt parti like sør-vest for dammen 
eventuelt over damkronen. 
Tilslagsmaterialene til betongen foreslås 
tatt fra et massetak nær dammen. 

Ved hjelp av dammen kan vannstanden i 
Langvatnet heves 9,7 m til HRV kote 622. 
Langvatnet foreslås dessuten senket ved 
hjelp av tilløpstunnelen for Kobbelv 
kraftverks øvre fall. Senkningstunnelen får 
to grener. Den ene senker den vestlige delen 
av Langvatnet til LRV kote 560 og den andre 
senker den østlige delen til LRV kote 545. 

Hele tunne Lsyst emet forutsettes drevet fra 
et tverrslag nedenfor Varrevæjekajav'ri. 

Ved Langvatnet vil det bli et lukehus like 
over HRV. 

0 2km 
Lonqv atnet 

(Gukk@sjav'ri J 
NV 612,3 

,........ Dam 

  Lukehus 
Alle transporter vedrørende reguleringen 
forutsettes å skje enten ved veiløs 
transport eller på provisoriske veier. 
Provisoriske veier vil forårsake en del 
inngrep i terrenget bl.a. fjellskjæringer. 

I anleggsperioden vil det bli behov for 
brakker og andre hjelpeanlegg for bygging av 
Langvassdammen. Disse forutsettes fjernet og 
området ryddet når anleggsarbeidene er 
avsluttet. Fordi en kraftlinje vil bli meget 
lang og kostbar, i l  vi som et ,alternativ 
vur-der-e å skaffe nødvendig elektrisk kraft 
både i byggeperiode og senere ved hjelp av 
dieselaggregater .. 

Vannstander: 

Langvatnet blir et utpreget flerårsmagasin 
som forutsettes manøvrert fritt. Foreslått 
magasinvolum (528 mill. m3) tilsvarer mer 
enn 5 x Langvatnets midlere årstilløp. 
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Hensikten med dette store magasinet er å 
kunne produsere mer elektrisk kraft i år med 
dårlige tilsig i samkjøringsområdet. I slike 
år vil magasinet bli tappet ned. Til 
gjengjeld vil da magasinet samle vann i år 
med gode tilsig. 

Vanligvis vil nok vannstandsvariasjonen over 
året bli som ved andre magasiner (synkende 
utover vinteren og stigende om sommeren), 
men magasinet vil bare svært sjelden være 
helt fullt eller helt tomt. Det henvises 
også til pkt. 3.3.3.3 i Tek.løk. plan. 

Neddemte områder: 

N 

l K-41 

Rundt Langvatnet blir et areal på 1,9 km2 
neddemt ved HRV kote 622. Arealet mellom HRV 
og HRV + 1 m utgjør 0,2 km2. 

Neddemt område består av mye fjell i dagen. 
Vegetasjonen er karrig og artsfattig 
fjellvegetasjon. 

Maksimalt tørrlagt areal under nåværende 
normalvannstand (kote 612,3) blir 
10,65 km2. 

0 2km 
Langvotne/ 

( G u k k e s j a v ' r i )  

NV 512,3 

r--1 Dam 
  Lukehus 

Erosjon, blakking av vann: 

K-9 Over normalvannstanden er det ubetydelig med 
løsmasser bortsett fra relativt store 
steinurer på sørsiden. Det vil derfor bli 
svært begrenset erosjon i løsmasser over 
naturlig vannstand. I steinurene på sørsiden 
av vatnet er det trolig en del aktivitet og 
det må regnes med enkelte steinsprang 
spesielt i forbindelse med snøskred. 
Steinras fra de bratte fjellsidene kan ikke 
utelukkes. Det synes imidlertid lite 
sannsynlig at det skal skje noen større 
utrasinger som følge av en regulering. 

De seismiske undersøkelsene som er foretatt 
i Langvatnet har vist løsmassetykkelser fra 
0,5 til 2 m. Målingene er imidlertid neppe 
tatt der det er mest løsmasser. Massene 
består trolig av sand og grus og eventuelt 
også finere kornfraksjoner. 

Der hvor tørrlagt areal er dekket av 
løsmasser, vil det kunne bli bølgeerosjon og 
graving. Hvis det er store mengder løsmasser 
til stede, kan det også oppstå utrasinger i 
bunnen. Erosjonen vil kunne medføre 
tilslamming av vannet. 
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Fiske: 

N 

j 
I 

K-46 Langvatnet er det største vatnet (12 km2) 
i Sørfjordvassdraget. Det hevdes fra lokalt 
hold at det er gjort forsøk på utsetting av 
fisk i vatnet. Ved prøvefiske i 1972 ble det 
ikke registrert fisk. Langvatnet 
karakteriseres derfor som fisketomt. På 
landsbasis er det et av de største vatna som 
er naturlig fisketomt. 

Det er svært næringsfattig, men det er 
sannsynligvis mulig å få til noenlunde 
fiskemuligheter dersom det settes ut fisk. 

Etter regulering vil røye kunne overføres 
fra Fossvatnet og Varrevæjekajav'ri gjennom 
tunnelsystemet til Langvatnet. 

Dersom Langvatnet først blir regulert, har 
dette små konsekvenser i selve Langvatnet. 
Ved eventuelt overløp fra Langvatnet vil 
imidlertid røye kunne bli spredd nedover i 
Sørfjordvassdraget. Dette er i dag et rent 
aurevassdrag som består av flere og til dels 
gode aurevatn. Innføring av røye vil ha 
negative konsekvenser for fisket i 
Sørfjordvassdraget. 

0 2km 
Langvatner 

(Gukkesjav ' r i  J 
NV 512,3 

 Dam 
• Lukehus 

Mulighetene for overløp kan reduseres ved å 
legge restriksjoner på manøvreringen av 
magasinet. Vi legger imidlertid vekt på at 
magasinet kan manøvreres fritt og søker om 
dette selv om dette vil øke risikoen for 
overføring av røye til Sørfjordvassdraget 
nedenfor Langvatnet. 

Vilt: 

K-46 På nordsida av vatnet er det karrig og 
artsfattig fjellvegetajon med mye fjell i 
dagen. På sørsida er det lite plantedekke. 

Områdene rundt Langvatnet må karakteriseres 
som lite viltproduktive. 

Den foreslåtte oppdemming vil ødelegge 
hekkeområder for vadere og fjellrype. For 
fjellrype vil dette være av liten betydning 
da neddemt areal er av liten størrelse 
sammenlignet med øvrig omkringliggende 
hekkeområde. Vadeartene vil kunne finne nye 
hekkeområder ovenfor HRV eller i 
omkringliggende områder. 
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Langvatnet 
(Gukkesjav•ri) 

Oppsprekking av is, oppvatning i strandsonen 
og usikker is i "sund" vil representere en 
fare for bl.a. tamrein og elg. Begge artene 
er imidlertid sjeldne og fåtallig 
forekommende i disse høyfjellsområdene på 
den aktuelle tid av året. 

Austervatnet 

,.,.o 
. <?l- 
\\0 - -  

':>( Sørfjordvatnet 

L e i r -  
fjorden 

2.2 Sørfjordelva mellom Langvatnet og 
Leirfjorden 

Tekniske inngrep: 

Tekn.løk. plan forutsetter ikke noen 
tekniske inngrep på denne strekningen. 

Vannføringer: 

N 

Midlere vassføring ut fra Langvatnet er i 
dag 3, 1 m3/sek. Etter regulering av 
Langvatnet vil vannføringen bli redusert til 
0 umiddelbart nedenfor dammen. På grunn av 
den høye magasinprosenten (535 %) vil 
flomtap forekomme uhyre sjelden. 

Ved utløpet av Austervatnet er midlere 
vannføring i dag 5, 1 m3/sek. Etter 
regulering vil den bli redusert til 
2,0 m3/sek eller til 39 %. Tilsvarende 
tall ved utløpet av Sørfjordvatnet er 
6,5 m3/sek, 3,4 m3/sek og 52 %. Ved 
utløpet i fjorden er verdiene 6,8 m3/sek, 
3,6 m3/sek og 54 %. 

0 2km 

Fiske: 

K-46 Vassdraget ned til Austervatnet er 
sannsynligvis fisketomt. Austervatnet har 
derimot en fin bestand av aure i bra 
størrelse. Nedenfqr Austervatnet ligger de 
to Kolbakkvatna og Sørfjordvatnet. 

Det finnes ikke røye i vassdraget og dette 
gir det helt spesielle verdier. De nederste 
200 m a v  vassdraget er lakseførende. Det er 
påvist gyting av laks på denne strekningen, 
men laksefiske har ingen økonomisk eller 
rekreasjonsmessig betydning. 



45 

Langvatnet  
(Gukkesjav•ri) 

Austervatnef 

\'40 
</- 

\\0 
S (  Sørf ' jordvotnet 

§ L e i r -  
f jo rden 

N 

0 2 k m  

Den foreslåtte regulering vil føre til at 
elva fra Langvatnet blir tørrlagt. De øvre 
deler av denne elva betyr ikke noe som 
fiskeelv, men elva har betydning som 
gyte- og oppvekstområder for fisken i vatna 
nedenfor. Gjennomstrømningen vil også avta. 
Da denne elva fører lite organisk materiale, 
er det sannsynlig at de negative virkningene 
for næringsproduksjonen i vatna i 
Sørfjordvassdraget blir små. 

Auren er avhengig av rennende vann for å 
gyte, og enhver reduksjon i vannføringen vil 
virke negativt for reproduksjonen. Omlag 
50 % reduksjon av vannføringen ved utløpet 
av Sørfjordvassdraget vil også virke 
negativt på mulighetene for fiske i de nedre 
deler av elva. Områdene ovenfor den 
lakseførende delen av vassdraget kan 
benyttes til utsetting av yngel av laks og 
aure. Denne potensielle verdien blir 
redusert ved en eventuell regulering. 
Muligheten for at røye skal bli spredd til 
Sørfjordvassdraget er beskrevet foran under 
pkt. 2.1 Langvatnet og området omkring. 

Den lakseførende del av Sørfjordvassdraget 
representerer i dag ingen verdi som 
fiskeområde. Ved utsetting av lakseunger 
oppover i vassdraget ville det være mulig å 
opprettholde et laksefiske også i dette 
vassdraget. 

Muligheten for å utnytte Sørfjordvassdraget 
som laksevassdrag vil på grunn av 
reduksjoner i vannmengden og dermed 
reduksjon i produksjonsareal, bli redusert. 

Vilt: 

K-46 Den foreslåtte regulering vil gi vesentlige 
vannføringsreduksjoner samtidig som 
tyngdepunktet i vårflommen vil skyves 
framover. 

Bortsett fra eventuelle vegetasjonsendringer 
og reduksjon i leveområdene for ender og 
snipearter i en del områder nedenfor 
Austervatnet, forventes ikke dette å gi 
nevneverdige virkninger på viltinteressene i 
vassdraget nedenfor Langvatnet. Redusert 
vintervassføring vil gi tidligere islegging 
i elva. Dette letter forflytningsmulighetene 
for bl.a. elg. 

Nedre del av vassdraget blir mye nyttet til 
jakt. 
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Jordbruk og skogbruk: 

Det er noe dyrket mark langs nedre del av 
Sørfjordvassdraget. 

Vi tror ikke at lavere vannstand i elva vil 
føre til vesentlige ulemper verken for 
jordbruk eller skogbruk i området. 
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6 LEIRFJORDEN 

K-36 

K-46 

Utbyggingen av Kobbelv kraftverk etter 
foreliggende planer vil føre til økt 
ferskvannstilførsel til Leirfjorden om 
vinteren. Om sommeren vil tilførselen 
vanligvis avta. 

I dag går det ferjetrafikk over fjorden 
mellom Bonnsjøen og Sommarset. Denne vil 
opphøre hvis Nordland Vegkontors forslag til 
trase for ny E-6 mellom Sommarset - 
Sørfjordmo - Kobbvatnet og Sildpollnes, blir 
vedtatt. I en overgangsperiode før veien 
Kobbvatnet - Sildpollnes er fullført, 
forutsettes personbiltrafikken å gå veien 
rundt Leirfjorden (Sommarset - Sørfjordmo - 
Bonnåsjøen). Tungtrafikken forutsettes å 
nytte den nåværende ferjestrekningen. Ved 
nåværende forhold fryser fjorden til en 
sjelden gang helt ut mot Sørfolda. Folk 
mener at den økende ferjetrafikken på 
fjorden har ført til mindre is slik at 
fjorden oftere var islagt i tidligere tider. 

Etter en regulering vil fjorden 
sannsynligvis fryse til oftere enn ved 
dagens forhold. 

Da Kobbelv kraftverk sannsynligvis vil være 
i drift før veien er fullført, vil det kunne 
oppstå mindre ulemper for ferjetrafikken i 
særlig kalde vintre. Dette vil imidlertid 
bare ha betydning inntil veien er fullført. 

Ferjestrekningen vil deretter bli nedlagt. 

Økt islegging i fjorden vil også føre til 
vansker for de fiskebåter som hører hjemme 
langs Leirfjorden. 

Økt islegging i fjorden vil føre til at 
lufttemperaturen vil bli noe lavere i 
kuldeperioder om vinteren. Størrelsesordenen 
er trolig tiendedels grader. 
Middeltemperaturen for måneden vil neppe bli 
særlig endret. Virkningen blir størst langs 
strandkanten og avtar oppover fra fjorden. 

Økt vannføring i Kobbelva både som 
normalvannføring og vintervannføring, kan 
endre ande- og vadefuglers bruk av 
gruntvannsområdet ved utløpet i Leirfjorden. 
Endret islegging i fjorden vil også medføre 
endringer av livsmiljøet for andefugler som 
overvintrer i området. 
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Hvorvidt reguleringer kan føre til endringer 
av det biologiske livet i fjorden, er 
usikkert, men er for tiden under vurdering. 
Det foregår generelle undersøkelser bl.a. i 
Skjomen v/Tromsø Museum. 
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7 ANDRE FORHOLD 

Utover det som er skrevet foran, vil vi 
nevne følgende: 

Tekniske inngrep: 

Ved noen av reguleringene inne i fjellet vil 
det bli foreslått bygget permanente 
driftshytter. Antall og beliggenhet vil 
først bli avklart senere. 

Til de forskjellige arbeidsstedene vil det 
bli lagt telefonkabel. Denne kan enten 
henges på egen stolperekke eller den kan 
legges i grøft. 

Isforhold ved reguleringsmagasiner: 

I tillegg til det som er skrevet om is 
foran, kan generelt sies at isforholdene vil 
bli dårligere ved regulerte vatn. Dette 
arter seg særlig ved at isen sprekker opp 
langs land når et vatn senkes, og vann kan 
trenge opp mellom sprekkene i isen 
(oppvatning). 

Nær utløpet fra overføringstunneler, i sund 
(terskler) hvor det oppstår strømmer og nær 
inntak, vil isen bli dårlig hvis det i det 
hele tatt blir is. 

Generalplankontoret i mai 1979 

( 7--- . c-----1 1- æ / t  - . 
Y. Mæhlum  

A. Marheim 
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