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TERSKLER
UT'I'ALELSER OI T'ERSKELBY'GI NG

Brev fra Statskraftverkene
til Vassdragsdirektoratet,
av 28.08.70.

Reguleringsbestemmelser for statsregulering av

Sk 'menvassdr ene. Terskelb i m.m. i Sk 'oma.

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsenes pkt. 10 kan vi bli pålagt å bygge grunndamme:

foreta opprensking i elvefaret og også mindre strand.justeringer i de berørte elve-

strekninger. Dette antas særilg  å  være aktuelt for elven Skjema.

Vi im.¢teser derfor meddelelse om det kan ventes at så vil skje, idet vi minner om at

berammelsen forelØpig er midlertidig og at en derfor ikke kan se helt bort fra at de

endelige berammelse kan bli til et noe tidligere tidspunkt.

Brev fra Skjomenanleggene v/anleggsleder Kummeneje
til NVE - VN.
av 25.09.70.

S ·omen-anle ene. Eventuelle terskler i Elve ardselva.

Vi viser til telefonsamtale 10.9 d.å. med Svend.heim. Vedlagt oversendes ett

sett av det materiale som vi til idag har kunnet få ferdig av våre målearbeider.

Vi har foretatt disse på de plasser som kan komme på tale iflge den beskrivelse

som fr er lagt fram av Vassdragsdirektoratet.

Tegningene angir tverrprofilene av tenkte terskelplasser ut fra lokale h¢ydefast-

merker ved terskelstedet.

Naturvernkontoret vil antakelig kreve noe mere materiale for & kunne vurdere

terskelproblemet. Vi tenker da på terrengh¢yde og bonitet pl området ovenfor
t

de respektive terskelsteder. Kanskje vil en også ha flere tverrprofiler av elve;

Vi vil imidlertid foreslå at Naturvernkontoret gjir sine betraktninger f¢rst 1
ut fra det foreliggende materiale, inklusi ve oversiktstegning og den frste be- i

skrivelse. Derpå vil vi gjerne være med på en befaring i onrr&det.
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Brev fra Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvanns-
fiske,
til Landbruksdepartementet,
av 20.04.71.

Sk 'omenanle ene - runndammer (terskler).

Saken har vært forelagt konsulenten for ferskvannsfisket i

Nordland og Troms og en viser til vedlagte kopi av hans ut-

talelse av 25. desember 1970.

P.g.a.

grunnforholdene er det imidlertid usikkert om man vil få

tilstrekkelig vassføring til å holde oppe vannstanden i grunn-

dammene om vinteren. Det er derfor vanskelig uttale seg om

tersklenes plassering av hensyn til fisket.

Det vil imidlertid være en fordel om det i forbindelse med

nederste terskel kunne bygges en fangstfelle for kontroll av

opp- og nedvandrende fisk som foreslått av fiskerikonsulenten.

En savner imidlertid overslag over hva kostnadene med bygging,

vedlikehold og driften vil bli, og vil foreslå at regulanten

utarbeider plan og kostnadsoverslag i samarbeid med dette

direktorat, slik at en kan ta sandpunkt i saken.

Fiskerikonsulenten for Nordland og Troms sin uttalelse om
grunndammer,
til Direktoratet for jakt,vilt og ferskvannsfiske,
av 28.12.70.

175



., ............  ('4 ::)  • ,. ': - _--:)
.... 4, - .._, u ._

i're
streli::z.

'a an rave 2 evare de - - ,. - .......---·---

1 - . ' . "an eanin; 52± a se

reruler voszdra:,

i å fi utred.ct.

s0.lec 1.es VE:-ro lett :_\ocje21c.

Brev fra Skjomen-anleggene,
til Statskraftverkene NVE,
av 28.05.71.

Vedr. terskelb n 1 Elve årdselva.

Vi mottok 15. mars rapport av1. mars g btev av 8. ma.rs fra Naturvernkontort

i Vassdragsdirektoratet. Vi er bedt om å utf¢re de ¢nskede målinger0g & kom-

mentere det forelpige forslag til bygging av terskler.

Vi er oppmerksom på at det muligens er nskelig & forlenge flere av lengde-

profilene. For ikke å forsinke ekspedisjonen, sender vi imidlertid det vi har.

Vi forutsetter telefonisk kontakt og avtale med VN (konstrukt¢r Svendheim) om

komplettering av profiler.

Våre kommentarer til forslaget:

Generelt vil vi gj¢re oppmerksom på at alle fyllingsterskler n¢dvendigvis må

bli kostbare. Grunnforholdene og den lille vassf¢ring vinterstid vil muligens

kreve 2 spuntvegger. Dessuten er materialet i elven forholdsvis fint, og store

mengder sprengt stein må derfor tilkjdres for dekkskiktet. Breddene må antkelig

også for en stor del plastres. Nytten av tersklene b¢r derfor vurderes meget ndye

f¢r pålegg gis.
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Terskel e (Lillefallet). Med de argumenterso angis mener vi at tersel bor

bygges. Vi må imidlertid legge til at en kombinasjon med bromå fordyre terskelen

vesentlig, selv om det er fjellzrofil. Vegkravet må vurderes ut fra det.

Terkel g''. Vi er enig i at denne terskel muligens b¢r bygges,ut fra de interesser

som angis.

Terskelg'''. Denne står etter vår mening, når det gjelder nytte, ikkei noe for-

hold til kostnadene. Br slyfes.

Terksel h. Vi er enig i at denne bØr vurderes. Den har også en bra estetisk

virkning. Imidlertid regner vi med at den ikke kan forsvares hvis ikke jordbruks-

interessene er sterke. Det må tas hensyn til forbygningene ved fastsettelse av

hyde.

Terksel  i. Denne terskel kan bare forsvareShvis det er meget sterke jordbruks-

interesser inne i bildet. Dette vil bli klarlagt av sakkyndige i  nær framtid.

Terskel j· Anlegget mener at man vinner lite i tillegg det naturlige basseng

ved å bygge terskel. Landskapsbildet blir lite forbedret, og det samme kan sies om

de andre interesser. Nytten av en ev. terskel kan ikke ståi noe forhold til kost-

naden. Terskelenbr ikke bygges.

Terskel k. Vi er enig i at denne terskelml vurderes.

Terskel1. Vi mener det er galtåtrekke inn elveforbygningsproblemi denne sammen-

heng, idet regulering ikke forverrer disse forhold, tvert om. Det må også tillegges

at etter vår oppfatning vil en terskel forskyve erosjoneni elvesvingen til hdyere

partier og derved forstyrre en skråning som kanskje eri ferd med å stabilisere seg.

Vi er av den oppfatning at såvel dette som den beskjedne nytte ellers taler for at

terskel ikke b5r bygges her.

Terskel m. Nytten av denne står etter vår mening ikke i forhold til det den vil

koste, og vi er av den oppfatning at den ikke br bYgges.

• 0 • • • • •

Terskel n. Vi forstar det slik at det her, fra fskerimessig synspunkt, er av

største verdi at den bestående hØl er dyp nok. Hvis det ansees nØdvendig er vi der-

for en1g 1 at en mindre avsperring av dypl/pet ved utl&pet av hdlen kan vare aktuell.

Terskel p. Her trekkes også inn elveforbygningssp¢rsmål. Som fr nevt er vi redd

for at en terskel heller kan uroe en skråning som er i ferd medå stabilisere seg.

Vi mener at nytten av en eventuell terskel ikke kan stå i forhold til kostnaden.

Bir ikke bygges.
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Terskel g·  Her er utført store forbygningsarbeider. Hvis det ikke foreligger

betenkeligheter fra forbygningshold er vi enig i at planleggningen av denne terskel

fortsetter. Vi legger storvekt på de muligheter fiskerikonsulenten ser i denne

terskel. Imidlertid frykter vi at en terskel her vil bli spesielt dyr, og går

ut fra at man tar hensyn til dette under helhetsvurderingen.

Semmenfattning: Anlegget er av den oppfattning at planleggningsarbeider fortsetter

med tanke på at flgende terskler kan bli aktuelle: e,g'', h, i, k, n og q.

Tilsammen7 stk. Imidlertid b¢r kostnadsoverslag snarest mulig foreligge til

hjelp ved vurderingen nytte/kostnad.

Brev fra Statskraftverkene,
til Vassdragsdirektoratet,
av 1.07.71.

Terskelbygging i Elvegårdselva.

-----------------------------

I samme notat er fremmet et forel¢pig forslag til bygging av terskler. Stats-

kraftverkene kan umiddelbart godta motiveringen for noen av disse, nemlig:

terskel e (Lillefallet)

" s"
" k

" n
t a

dessuten " h

og " i

dersom de to sistnevnte kan motiveres ut fra jordbrukshensyn. Terskel eer

vurdert i sammenheng med bro (vegkrav). Vi mener disse to kravene må vurderes

hver for seg slik at  et mulig vegkravm8omfatte ndvendig fordyring av

terskelen som ledd i en brof6rbindelse,

Fir vi kommenterer de tersklene som for&vrig er foresl&tt, vil vu gjerne f8 gjre

oppmekksom på at terskelbyggingeni dette vassdraget nidvendigvism bli meget

kostbar p.g.a. grunnforholdene og den Jlille vintervassf¢ringen.
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Vi mener det er nidvendig at den totale kostneden for bygging av tersxlene til-

legges avgj¢rende vekt når man vurderer nytten av disse. Dette må derfor få

innvirkning på antall terskler som palegges - jfr. vårt forbehold for tersklene

h og i.

Når det gjelder de Øvrige terskler som er foreslått har vi flgende merknader :

Terskelg"" : Nytten av denne synes meget liten og vi ser ikke noe rimelig forhold

mellom kostnad og vinning.

Terskel j Eneste vinning denne syneså medf¢re er et dypere basseng for

risken - men vi kan ikke se dette motiverer kostnaden.

Terskel l

Terskel m

Terskel p

Det er her bl.a. pekt på at en heving av vannstanden vil kunne

dempe utgravingene langselvesvingen. Vi mener disse forholdene

vil bedres etter reguleringen forutsatt terskelbygging s1¢yfes.

Videre mener vi at et mulig vegkrav tra gården Teigen ikke kan

vurderes sammen med terskelsprsm#let og som sådan få innvirkning

p$ avgjirelsen, Nytten for&vrig av en terskel synes meget beskjeden,

Også for denne er motiveringen hensynet til fisken - men vi kan ikke

se at det er noe rimelig forhold mellom kostnaden og nyttevirkning.

Det pekes også her på at oppdemming av vannspeilet kan få dempende

virkning pi gravingen langs elvesiden. Vi er av den oppfatning at

erosjoenen i så tall forskyves til h¢yereliggende partier og at dette

kan forstyrre en skråning som er iferdmed å stabilisere seg. Det

pekes videre på den fiskerimessige betydning terskelen kan få. Vi

vil gjerne rå rette oppmerksomheten på de store utbyggingskostnader

man må regne med tortersklene i dette vassdraget - og kan ikke se

noe rimelig forhold her.

Sammenfatning Statskraftverkene aksepterer bygging av5 terskler (nemlig: e,

g", k, n, q)samt ytterligere2 terskler (hog i) dersom dissekan motiveres ut

fra jordbrukshensyn. For de Øvrige foreslåtte terskler ken vi ikke se at det er

noe rimelig forhold mellom kostnad og nytte.

179



Brev fra NVE-Vassdragsdirektoratet
av 3.o8.71.

Til

NVE, Statskraftverkene, Oslo.
Ankenes kommune v/ordf¢reren, Postboks li, 8501Narvik.
Landbruksdepartementet, Oslo-Dep., Oslo1.

fores-is5% sijinssssjcn so ail l7.austd.., bed
pile5g for by&Eng sF sw:is:er i ires&rdselva blir sit z&
so:n ::-::,1.::..ig - sl:l-: E-- cle·c:.E: kc-::.:- . .::..-22:ge.3f·.:æ: so:: sr.r.sf'c:-·.rtsc'.":-:
fir::::: er: nå s&.pss"; at}:2.:---2--:. 2..t "'-ti i·e1"' .:'o"ct2., '": - c.,r,p2·...:.:::.:-.0:·

,- l

Gunia
Bygges ire.

Grun z  (at:oi:gal
Bygz::::..; iL::2.

Gc.L:::--:3.:-.  :5  ( :':c:--i':-l. ..e:)--·----
Bu&es ie.

·•..; i fore:s:'...år- at iet av :-e:s:::. :, :1 ts een det, fisket :- .. If. blir by rget e!'l
betor£;te:;skel r:.e.i krct.-:: --:Æ.ca. kote 9,00 IT'. lok:"":.lt h:,.rdeg:.·-1:.1:i.ag.
Ders02 a skal byges o dette cErldet vil det være naur:i & ko-
1:ine:!:e :i:::e !':led tY-skelen ::-:.c::-_::iir:e:-:--t b· .. mnbro og tersei} siuierkoztned
uten 1-;:--or--.J kr.  90 OOC.

GrurmdF-:.. g
Bygges ikke.

Grunr.:::.9.':':1g'

Bygges ikrke.

Grt:.nnd1J..."'!'lg''
Vi fore3lår at det her blir bygget en fyllingsterskel med kronehyde p
ca. kote  9,00  m på. lokalt h¢yå.egn.:.nnlag - både p.g.a. utseendet cg jor:l-
bruksinteresser (grunnvatn, brnnr m.v.). Sipulert kostnad uten bro /1./

kr. 50 000.
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Det le:c-;vilet son er nemnt i ncatet daert l .as 372 r ice ..-.
Det viser ai: en får ct akseptatelt vannspeil uter1 å bygge sn.:..r:::-:d·::.=. J::!':,::::-

ingen by5sing.

Grunnda.-n h
En ¢ket vasstand her vil være en vinning både for landskapsbildet og fisket.
Imidlertid viser de cpptatte profiler at det vil bli en relativt s"':cr :-:u.lp
selv uten tiltak. Argumentene ut fra disse interesser alene er derfor
etter vårt syn ikke sterke nok til å forsvare et pålegg. Det avgj¢rend.e
poenget blir derfor o.m. de jordbrksressige interessene for en grunnda er
så sto!'e at de berettiger et pålegg om bygging. Vi anoder den jordtrs-
sakkyndige fylkesagronom Iv-er Hershat.:.g spesielt o:n å uttale seg ow :.'ete
sp¢rscålet.

Grunr.d2:-1 i
Her gj¢r ptaktisk talt de sae forholdene seg gjeldene sc:1 d se::: er :.-=:·.-:::
under grunndar h. I den sarenheng vi ser vi til det se:::. står i net a ·r
l.mars 1971,ne.lig:

"Ikke absolutt n¢dvendig ut fra et estetisk synspur.l:t. Det t-1.e .:..:::::.isr:::.
antatt at en terskel her vil væ!'e viktig for vasstilsiget :i2 crir:
g&rden Stiberg. De l e cdd enict om at Si0nlc:.> sa -1

med fylkesazrono Hershzu; sklle bore 5 privehull p2 Siert-icd2 I
v&ren for; rrmere fesleg5else av dette foholdet. Den jordress ze
betydr1ing vil sl c=:.·tgø·p c:-:-.terskel ske.2- bygges".

Vi avver.ter resultatet a·r U°'.J.iers/kelsen f¢r er.delig fcrsJ.ag f1·1:...=-"':s.

Grunnds..>:1 j
Profilee viser at er ogs2 her vil oeholde en pen h5l utentiis. zze

0 ., • • • .. •

var uraerins gir estetisre rein£er alene derfor ikke tilstre::=liE
srnnlas fr $legs oz basins. I notate av l.mas 19 l here d l.a.
at det ut fra hense zil iord cg fis?..e e!' av in.te:-esse ?-.. :.'·J. =-==·· ::::--.::
et relativt s-:.crt bass e::g her. De sakkyndige for j orcl':Jru.1: og fise arcies
spesielt o å uttale seg c disse forhcldee.

Grunndam k
Her foreslår vi at det bygges en fyllingsdæ:. Son det går fran av notatet
av l .ma!'s 1971 m kronehydene bestemes ut fra hensynet til j crd::r:et-. re::--:
jordbrukssakkyndige, fylkesagonc Iver Hershaug arrodes om å or;gi or htct
en maksimalt kan gå med oppdenz:ingen. Stipulert kos"tnad r-...1 kr.J cco.

GrtL11nda'!l 1
Det opptatte lengdeprofil viser bare elven i en lengde av 130 m oe:1cr d
foreslåtte terskelsted, og gir derfor ikke grunnlag for V'rderir.g ·r spørs-
målet om tiltak. Dette terskelforslaget æå derfor stå åpent innt-il tilfred
.stillende profiler foreligger. En presisering av hvor ster den jcd- cg
skogbruks- samt fiskeriessige interesse er for tiltak her vil oeså være
sterkt Ønskelig.

Terskel m
Le:1gdeprcfilet viser at en her vil få en brulcbs.r kulp uten til ta.., og

bygging av- terskel her er derfor ikke ndvendig for landskapsbildet.
Uttalelsen fra de fislerisn.k1-(.yndice - bl. a. ved.r¢rende dens evens::...:.e
innvirkning på de lak-;egJ"teplasser.e en her har, vil derfor :r,åtte tli
avgj¢rende for spØrsntlet om tiltak.

181



.
! .. - .... ,-r.,.... ....."'J,,..... .....,,

Vi forces'er :eat de:lir bye en fylli:ssda zed one;de  - za.
9, 0) r.i lcks.l t hØyd.e:g1·:.;.n:--.l::g. Det synes ikke å være noen foriel e:.  :'l:.'""': e
daJilstedet slik sc!'.!l antyd.et av de fiskerisakkyndige, da en ikk vil vir:.!'le
noen særlig dybde r::ie.:: det. Stipulert kostnad rv kr. 60 000.

Grunndamp
Grunnd2_rn te:; k2.n være Ønskelig, L'.en ikke nø'd.vendig av estetiske her..sy:-1,
da en vil beholde et relit sort vasspeil uten. Sp¢rsm!let o tiltak
må derfor vurdees vesent.ligst m, fra hv-ilken betydning den vil få  for
fisket. En slik vurdrins im¢tesees.

GrtL"1nd8I!l a
En antar at en her br byse en gn.L'.,.r:.da:nca .. 30 rn ovenfor de- tidligere
antydede siedet. Denne gunndemen vil ha er: positiv virkni!"'g i lerdsaret,
ruen det er s:erlig de fis:-2:..--isc.k.?..y::d::..g so gå:!" i:m for at den bygges.
Direktoratet fer jakt, v::..l,l.:stell cg :·e!'"s}:.ve.n:--,.sfiske har f0:::esH.t-: (::.. sf:.:::-iv
av 20. april 1972): "at re5ulanter varbeider plan og kostradsoversle i
samarbeid med dette direkorat, slik ett en kan ta stand.p:.nkt i saken".
Vi slutter ss til dete, og fcrtsEtter at det skjer snarest mulig.
Stiplert kcscnad uten fiseelle cg evt. f'isket!'"app rv kr. 3CO CC:'.J.

Ande runndae o .1.
P8 den strenincen av vassdraset so er behandlet hittil med tanke z
by<ging av grunn@armer'{nedefor a), vil det senere kunne bli aktuei zed
mindre til tak i fe,rm a\ p2.ombe:r· ing 2..v d.ypl¢p o .1.

De foresl&tce gnndarene liger alle i  hovedelva etter sel#pet av cicl
og S&relv. Det er eter vr reni: ogs? akuelt bysge grunndas i 5e ts
"sideelvene". Fcrsl2.i c: ::::,-gging ::.er, r:::åvi r:c!:',r:1.etilbake :.  : 1- se:-:-=::::·-2.

Konklusjon:
Vi regner etter dette å ha grunnlag for å foreslå for Industrideparteentet
at det blir gitt pålegg om å bygge f¢lgende:

Grunndame

" "
" "
II If

g''
k
n

For en del aktuelle steders vedkc..,.::.mende er vi avhengig av flere oppl:.-s::iDger
f det er gjort rede for 1 teksten foran, fØr vi kan foreslå på:egg o
bygging. Det gjelder:

Grun2ndam h
11 " l.

" II
J

" 11 1
II " m

" 11 p

" " q_

Vi anmoder o at opplysninger vedrSends den siste gr:en blir ':zsaet
s2 snart so ulig.
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Brev fra Landbruksdepartementet,
til NVE-Vassdragsdirektoratet,
av 5.035.72.

SKJOMENANLEGGENE - GRUNNDAMMER

Vedlagt følger kopi av brev av 7. mars 1972 fra Direkto-
ratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske.

Under henvisning til Direktoratets brev, side 2, ber
departementet om å få tilsendt nødvendige oppgaver m.v.

Landbruksdepartementet har for øvrig intet å bemerke.

SKJOMENANLEGGENE - GRUNNDAMMER.

En viser til Deres oversendelse av 6. august 1971. Saken har
vært forelagt fiskerikonsulent·en for Nordland og Troms som når
det gjelder de enkelte terskelsteder uttaler:

"Grunndame Lillefallet): Byggingen av denne dam støttes med
tanke pA mulig utsettings-/overvintringsomr#de for s}0isken.
Im±dlertid har man ikke f&tt ndvendige garantier for at det
vil være tilstrekkelige vannmengder til rådighet i vinter-
halvaret.

Grunndam : En grunndam sett i relasjon til fiskeinteressene
alene kan neppe forsvaresher.

Grunndam 1: Ikke aktuell.

Terskel m: Ikke aktuell.

Grunndam n: Støttes.

Grunndamp: Foreslår at denne grunndam tas opp til vurdering
på et senere tidspunkt.

Grunndamq: Man går inn for at denne dam blir bygget, men
primert bare ut fra den forutsetning at den kan
kombineres med tidligere nevnte fangstinnretninger
- og at man derved i prinsippet går inn for at
visse undersøkelser og kontroller kommer til
utfirelse."
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Brev fra Skjomen-anleggene,
til Statskraftverkene,
av 23.05.72.

VEDR. TERSKLER I SKJOMA.

Vedlagt oversendes notat av 17. mars 1972 fra naturvernkomiteen for Skjomen-

anleggene (den kommunale valgte komit).

En regner med at kommunen videresender notatet til Vassdragsdirektoratet, som

bl.a. vil vurdere den nye foreslåtte terskel Kobbhla mellom terskleneK: og L.

I
Tersklene i S¢rdalselva a og a er foreslått sl¢yfet av Vassdragsdirekteratet.

Imidlertid kan en muligens sammen med fiskerikonsulenten vurdere om ev. beskjedne

'ltak forvrig p disse steder kan vere til noen nyte.

For¢vrig har vel utvalget lagt for liten vekt på tersklenes nytte i forhold til

store kostnader og mulighetene for skadevirkninger ved flommer, jfr. krav om

terskel ved Storfallet. En noe grundigere begrunnelse fra Vassdragsdirektoratets

side hadde vel i de fleste tilfelle vært Ønskelig.

P R O T C K O L L

fra møte i naturvernkomiteen for Skjomen-anleggene.
Møtet ble holdt på kommuneingeniørens kontor på Ankenesstrand
den 15.5.72.

Til stede: Thorstein • Strand, form.
Håkon Pettersen.
Anton Nystad.
Faul Gamnes.
Magne Markusson.

Utvalget hadde 8.3.72 befaring i Skjomen hvor en spesielt så
på plasseringen av de planlagte terskler i Skjoma.
Som grunnlag hadde utvalget det opprinnelige forslag til
plassering av terskler, tegnet inn på kart over Skjoma, samt
Vassdragsdirektoratets rapport av  1.35.71  til Ankenes kommune
om grunndammer (terskler) i Skjoma.
Utvalget har etter befaringene og nøye vurderinger følgende
merknader:
a1• Foreslått sløyfet. Utvalget er ikke enig i at den sløyfes
helt, men finner det rimelig at tersklen gis en enklere
utførelse, kanskje uten tetningskjerne.
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- -
a. Foreslått sløyfet. Dersom den sløyfes, vil det si at

Sardalselva torlegges til den løper sammen med Norddalselva.

b. Foresl&tt sloyfet. Utvalget kan p@ n&verende tidspukt
ikke danne seg noe bilde av resultatet av  en  eventuell,
bJgging/ikkebygging, og vil inntil videre ikke ta stand-
punkt til denne terskel.

C Foreslått sløyfet. Terskelen var tenkt bygd like nedenfor
bebyggelsen i Skjomdal en (Gogholmg Rosenvold). Folk
fra stedet har i alle tider hentet  en  del av sin fisk fra
dette elvestykke.

Utvalget legger særlig vekt på dette  og antar det bør gjøres
hva som kan for å bevare denne elvestrekning.

h.

d. Storfallet. Foreslått sløyfet. Stedet har altid vert et
yndet utfartsted og rasteplass med naturskjønne omgivelser.
Utvalget vil ut fra naturvernhensyn foreslå terskelenbygget.

e. Foresl&ttbygget.

f. Foresl2tt sløyfet. Ut fra forutsetningene i Vassdragsdir-
ektoratets rapport av  1.5.71  og de vurderinger som der
kommer fram, er utvalget under tvil enig.

11
g. Foreslått bygget. Under forutsetning at denne terskel bygges

og gir tilstrekkelig vann og vannspeil helt opp til g og
g » er utvalget enig i at de to ovenforliggende terskler
sløyfes.

Foreslåttbygget.

i.

j.

k.

•

Utvalget stiller inntil videre denne til observasjon.

Foreslått sløyfet. Stedet har i alle tider vært en av
de beste lakshøler i Skjema og bør som sådan søkes bevart.
Utvalget tar også med i vurderingen at det her kan knyttes
veiforbindelse over elva til Stiberg.På denne bakgrunn
antar utvalget terskelenbygget.

Foreslåttbygget. Utvalget antar at Kobbhøla bør søkes
bevart ved jelp av en terskel.

Det er foreløbig ikke tatt standpunkt til terskel her.

m. Som under l.
n. Som under 1 g m.
p og q. Foteslått bygget.
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Brev fra Vassdragsdirektoratet
til Statskraftverkene,
av 20.04.72.

S ·omenanle ne - r.

Ved brev av l5.mars d. har Landbruksdep#tent@ti oversendt en uttalelse
f'ra Direktoratet tor ...i'kt, viltatell og ferskrannsfiske ang@ende de..,/fiakeri-
mesaige torhol.d i Sma (Elvegårdselvli ·.,\  ( ):(f·

• •Nar det gJelder 6'fbnndamq ved utlØlll.t av el.va uttaler direkto-et bl.a.:
"J&r det gjeldesprsm&let om byagiav erkontrollfelle fazoppog
nedva.ndrend ;J'k, toreliggt;r det ··k·•,rekkelig materi- til I klmne:r.r; z.zr.=
telleatedl,itr tor å tå saken vid'.•e ., ··•.det. " ... ··

Vi t · ... ' : o-  å be om .,'-i,:ftuJ.enten tor No.J..d og Trams anareat
muliif1.;tlr  tila endt det ove nevirte underlapmat,fl'e.

Brev fra Vassdragsdirektoratet
til Fylkesskogmester Magnus Vikhammer,
av 20.04.72.

S ·omenanl.e ene - dammer.

Vi riser til vr eaedisjon  ar 3.augil't.19.7f·.u Ankenes kommune• ·Landbruks-
departementet og i.tskraftverkene vtt4røren• ovennevnte sak - }t.rorav gjenpart
ble oversendt Def

#

Under grunndal ble det her bedt, oinpresisering av hvorstor den jord-
og skogbrukg sat fiskerimessigeiieresse for et tiltakf dette området er.
Ved bete.riJ!Jien av vassdraget hszfå\en""llJofikk vi inntrykk avat de foreslåtte
terakl.er"jlke ville ha noen ... :l!-,bety-dning tor sko1b#et. Da vi ikke har
hØrt n\rfra Dem i sakens am.i9'lld .. fo;går Ti ut :rra at tte inntrykket er
riktie.{ I aotøatt fall ii ii be om.en uttalelae t--?-Dem snarest mulig da

vi ta sikte på l  tå utdl)eideif ..,ep illDBtilling om .øken i løpet av våren.

Brev fra Vassdragsdirektoratet
til Fylkesagronom Iver Herskaug,
av 20.04.72.

S •omenanle e - G .,,,.dammer.

Vi via er til vår est:diaj on av 3. allg191 •.,;!-'r1.,1,il Allkenea k.o1111111m11;j,'
Landbruksdepartezatltet ogStatskra.ttrf!rkeni,,._ve!r¢rende ovennevn-W' aak  -

hvorav gjen_..,;te oversendt Dem\';. ·!\\¥..,.,_ ;:;••· __._Jf

Som det tr .,•der vil tor enkelt.i, OJDrid;vedkommende d ordbruks-
mesaige int'-"aser være svært .. .• .'d,ii.J;_if'tiei·•··-rorhTOrvidt "-- · skal
toreslås.Jr!Pt eller ei. I dii!!:I ,ning a.nmodetvi Deli"illllen uttalelse
ang#ende g, sse forhold. ha

·· Vi vil imidl.ertitlllnrt gjerne hØre Deres
sg p6 de gr,rnndamme•-.- jord.brukainteresøer -· inne i bil.det fØr vi

arbeid.er dr ine,::_.:Pven.for departemell_-,t, og anmoder Dem derfor
p8 nytt om en snligrttalelse i saken. #
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Brev fra NVE-Vassdragsdirektoratet,
til Landbruksdepartementet,
av 20.04.72 •

. omen anJe ne - dammer.
Jt·f

Vi viser til Dere;leT &T 15.mars d.j. h O.''oversender en ut.'lil.elae
tra Direktoratet,,r jakt, YiltsteU ·- tersJvannøtiake angåenc-.f oven-

f±±eris
"Skjo verkene plikter 41.iit;\tllre bestemmeløe --dkommendeax.":.we:arr.:. 3.
tflke, utseende og feidsel st foreta opprena-- i el:ntaret og

jdnaar»·tran4iw=tine"· gs
e.:gz.tr :z:.:..are.
gir inn tor •kal. .e···mmed en eventuelf terskel red utl-pet av Skjoma
(Eivegardsel - dvsunndam q. Etter ,;,&i akjjnn ml •ramllet om
bygging &T e ···, ·.. ..·rolltelle tor op "-':."og nednnclrende ti  k eventuelt
•--• lJd•t aom,.,_ .. .c. .. aik,og ela torment · pl  buia &T beat....i  en  ,om er
gitt i post  8 i\.· ,. new.te regulerin · onaeajon hftr det bl.a.heter:

"Etter nrmere bestemmelse er ommendedepartement plikter
Skjoam'ftrlume: 2. A by'gge ogift klekkeri  og/eller aettetiak&nl.egg
eller delt& i bygging og aT tellesanlegg. 3. A srge for fmgat,
n,fcbendig trwport og opp@taringav stamfisk  o/eller delta i by'gging
og dritt aT telle11anl.•,:.fbr oppdrett &T a'tamtiak."

-w=
Derso sp8rs&let om hrodt de newte tanptinnretDinger skal bygges eller
ei, ikke er aftl&rtim#-'ri.skal &Tgi dr inutilling Tedr;rend.etiltak i
Bkj011&til Industridetementet, er ri anklret tra l ta dette torhol.d 1119d
i r&re  vurderinger afnemte grunndam.,

Vi har imidlertid forstått det slik at bygging r en enntuell grunndam i
områdetTil'Yllreav relativt stor ti.skerime•• verdi selv om en ser bort
f'ra den toreølltte tangatinnretning og er u.-.ti.fra hensynet til fisket og
en land.skapemeBSig vurdering nl innstilt P4•.A.rå til at Industrideparte-
mentet gir Skjomønftrkene pUegg om d by gise grunndam ved utl¢pet av Skj oma.
Dersom vår antagelse nlrdet gjelder dee grunndammens tiskerimessige verdi
ikke er korrekt vil vibe om å bli korigert.

Vi im¢teser snarest muligDeres emrtuelle kommentarer.
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Brev fra Nordland landbruksselskap,
til NVE-Vassdragsdirektoratet,
av lo.05.72.

SJOMENANLEGGENE - GRUNNDAMMER.

Det er en meget vanskelig sak å vurdere behovet for og
nytten av eventuelle terskler i Sjoma - sett fra et jord-
bruksmessig synspunkt.

Sist i mai 1971 besorget anlegget, etter anvisning fra meg,
oppgraving av  15  hull i jordbruksarealene langs elva. Hen-
sikten var f2 se profiler av undergrunnen.

NAr det gjelder terskelh og i er jeg sterkt i tvil om de
vil kunne gi tilsiktet virkning på jordbruksarealene.

Profil i hullene vi fikk gravet 197l viser at grove gruslag
og lag av finere og tettere materiale liggeri varierende
dybde under overflaten.

Bl.a. Edvard Stiberg har opplyst at det han kaller leire
(silt) ligger mer eller midre bolgeformet. Dette hadde
han sett ved graving av vannledning.

Det er et spørsmål om det ikke vil være sikrere for jord-
bruksdriften å få bygget vatningsanlegg.

Det vil derfor bli en økonomisk vurdering mellom utgifter
til terskeler og utgifter til vatningsanlegg.

Å bygge vatningsanleggi et distrikt der grunneiernes jord-
bruksinteresser er så varierende som i Sjomen er heller
ingen enkel sak. Noen driver sin jord intenst, mens andre
ikke høster sin. Det vil derfor være uhyre vanskelig med
fellesanlegg for flere bruk.

Konklusjonen på dette blir at framtidige tørkeskader på
jordbruket i Sjomen antas mest rettferdig erstattes med
et årlig fast beløp pr. dekar.

TerskelK.

Når det gjelder maksimal oppdemning ved terskel Kvil jeg
sette høgste normale vannstand til kote 26,80.

Jeg har derfor et spinkelt grunnlag for vurderingene på
grunn av kort tid og få observasjoner. Det kan kanskje
være riktig holde åpen en mulighet for bygging av terskler
ved h og i hvis senere observasjoner tyder p8 at de kan
gi fordeler som rettferdiggjør kostnadene.
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Brev fra Ankenes kommune,
til NVE-VN,
av 20.06.72.

SK J0MEN ANLEGGENE - G UNND AMME« TERSKLE&.

En viser til det materiell som kommunen tidligere har fått
oversendt fra Uem vedr. ovennevnte sak.

Vedlagt oversendes folgende uttalelse i forbindelse med forslaget
til plassering av yrunndammer (te(skler) i Skjoma:

l. Fr a nkenes Innlandsfisenemnd v/formann H, Stiberg, ved brvev
av 25.8.1971.

2. Protokoll av 17.3.1972 fra det kommunale natu:vernutvalg for
Skjomenanleggene.

3. Fr a Narvik og omegn Jeger- og Fiskerforening, Narvik, ved
brev av 23. juli 1971.

En har fått jennskap til at skjonnet skal innldes 27. juli fk.,
og en tor be om at ovennevnte uttalelser kommer med i saksdoku-
mentene.

Uttalelse fra Narvik Jeger og Fiskeforening,
av 23.07.71.

Terekler Sk·o ...

En har at,ttatt Der•• bre•• ISda ... d bileg.

Etter I h• 9jennoegltt Nterlelet, aetter en et
sp4rslstegn ved plossering ev tereke P,
Slvidt  en ken•• er denfte eter•k•I pleeeert  ved
foten• luftdeaoatryket.En akulle ent• at en
ville ble be&re tjent od tereke} P ved utljpet ev
Leirbetkh4tte, ·+tee lite [e9· ed ·treks runt
avlngen,••Ilten terakelP • t....-n av tryket,
etrake utenfor Lundenoseteren,

E I t ere her en i" .. " .. rtu,_.r t I I  f era I  ... t.

Uttalelse fra .mkenes Innlandsfiskenemnd,V/ H.Stiberg.
av 25.08.71.

SiKJENANLEGGENE - GRUNNDAMAR,

Ankenes Innlan4at1akeneandar ottatt brev datert 15/8 - ?l
r ra rldmannen 1 &nkenu. .
Nemnda blir bedt OIi l uttale eg om 4a planlagte grunndaner
i Skjoma.
Dette skriv er ikke forelagtInnlandatlueneamdi.Jig  tr
ap•rsaAletal Yanak•lig a,4et bU litenhenaiktA aqi noen
uttalelse., •
Dette er et rent t1aker1telm1ak ap•rsllllaom fagfolk ber rld-
aperraa oa.
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Brev fra NVE-Vassdragsdirektoratet,
av 22.06.72.

Til
Likelydende brev sendt:

Ankenes komurune, Postboks il, 8501 NARVIK.

1andbruksdearteentet , OSLO-DEP. , OSLO l.

Statskraftverkene,OSLO.

Til Deres oiente:rine; c6 for eventuelle r:-er-!-:!:.2.der 1ar '.ri ::. '.re'.i2.agt0 "!"2;:;-':;..:':.

dacert 21. juni 1972, fore: at en n:r cpps t.r'...:r.eri::ig i r_;_:-:.1:d:..:::..32 c.c::1 :·.-.:: c-·;-2;-- .. -

nevnte vassdrag.

Btter hensti:ling fr uttyggere::, foretok Vassdagsdirektoraet e: c-
s,Æ:..':!ering i saen i et brev av 3. auust 1971. Fire av de ela i a.J.. t
tjue a.kt 11el:e ti2.t:_k i. Skjo:ia ble å grun::.lag av de foreligge::c.e 0:_.::2.:·s.:-.:.::ger
her fore.?J..åt.t b:,-GP-"=t r.ens ni t12 :'oresl.ått s1¢yfet. For de rE:tei.·e:-c:.e s·-1

t iltak ble det forutsatt innhentet ytterligere opplysnir.ger :";:, cnel:.i:;
innstill ing til å.epE-.rter:1.ente-: k·.1.::.ne frerr..:nes. I den an 2..."". ..::g ·:;le ,:_e s 2..:.-
kync:ige fc,r j ord::ruk og fisk:; bed.t o:n å uttale seg om hvilen interesse
disse hadde :'or den sektor de represe!1terte.

På grunnlag av den f:i:etatte befaring, de tilgjengelige tek!"'J.iske cg ::yd ..1:·02-cg-
iske da ta s c:=.-:eie ut t&lelser sc:n er avgitt, kan nå f¢lgend.e o; s '..l:.".::er::. ::g
foretas i sa.."-{en:

,.. .. 1:::tu .• er:.iG:iet drs. iltkene e,  -, ' ...'

2 t:.ltsk, r..' og a forcsJ.·3.s utf¢rt sen erJ;.:le sa!"Let'.sl::,v:--.:...:..r.c;::;'i.r-.:..!":-:::.21·,:":.:r.:::, ..

di :.;se }:.an \-: . .::ce til nyte.

D0t sy!!CS f. være b:::-cd c::igiet c::::ict 6 av tilta..ene, dv-:. tilt9.},. :;:.", g, •

r;' ' 1 
, l cc: r:--,kan s}.¢:/ !'cs.

ut i fr3. de foreliF;;ge:nde :'cresl£.:- vi at også g.:'1d.am b sl¢y:i:"c:.

I sa.rr.svur !,:ect Jtta.lelse :"'.:"a c.e!1 je;ribru..1.<.se.1:<:.},:ydiee
roeslr vi vi&ere at s'let z ygging av 3 ar
p usettes intil en inner roe er' erfaring med
r vs:firssforhvlis:e i el;a.

De resterels l akelle zit i ?joa, tiltaene e, d,2 o¢ ce ;2 '
synes d2t naris uriere ere.

Det er også al:taelt å b/t--:ge 6::.··"J..:-:nds.:::::eri de to"sideelvene" il Sjo:-,
nerd.elv og S¢.celv. Ds. :;telte o:r  -:.- a.'-<t-..:elle da:-:::-1el:e :;.er ns.tm·i.g ;·:·
kcbineres nzd massetaans s lir drev i eller like vi eel;e.e --
--:.1:ik 1::;.t::'.ls:-·.ct.:.i(:r:e c::..::.::.·.sat.t und'..:r ·.rutn - E:r d.i-=e tilte.ke:;e e:--.nJ..i:::=-:
vurdert.

Feba..l.:.gn:.n1 av d-:n C :::eu0 cng·:2-: 3C;l syri.es å ht:rs:-..::; nc'.ir _-:e-t:, gj e:i ..,Je:::  :;.--,- Ce

fc,res2.3.tt:e gru.."".nd::.:-_ene i fkjc..i, il:.a:-:.-=-!1e e, g'', k, n ·::g q_) l-:·.1n.;1c vi

allerede n$ fesl 0r dcparteentet at p&legs zz xssi:%av 3is a blir
gitt. Da vi ar.ser de: s01 e fo:·del  å t ..\l..'1IlE:: esgi e!i sa.---:- . .le-: irrnst, _ L::.;

for vassdrasct, \'il "' i iruidlertid foreslå at e. ,/P!1ter .t:d disse ::r;.:=-
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MBr1ev1bfra HHøye1sdter3etsadvokatene Qlav Nergaard Carstenye, aa. chJoldager og Nils J. se·ersted
til NVE-Administrasjonsdirektoratet, J '
av 3.o7.72.

--------------------------------------------

forezo:

dess-.-er:-e

....... -... ,  e S·:J..C:  .:::.v ....

som sal op9f2res.

besve.r:e

·.--· .:::)
·---\..L\,,,,,i,.  -

eks e;n plar av P:vl :l.I'.

det sis:e P ble lest.

dater: 14.3.1971og P r. 2 da:er: l2.2.1971,
Professoren ·oesvarte deret:er -2:1.iel s;rs:--.:;. ......___.

Flse.::.--J..-:o::--_s-.ue::t A.nderse:1 opplJ-s:e at PM :n.r. 2 var bl:t se::i:

S:2..:saft- ...-erke:1e ifor :.:st, og at det dere:t-er :aide :·z:.e-:: s:ei

e: cefarins ei ell ? plsserrs av e setters=legs 0r

..-.., .. .., - - ..,,,,.. -c:: ,.....,
'-'-- ;:,v ..• b'""'" ...

e::i el . .. ....

Aon5«ere

10 ?rs per::.oie

A:'":.derledes ·.rl.lle ie
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Brev fra YE-Yassdragsdirektoratet,

til I•austriaeparteae•tet,
av 29.·9.72.

Statsregulering av Skjamenvassdragene .v.
Kgl. res. av 1. august 1969. Konsesjonsvilkåre:1.es post10 vedr¢rende
bygging av grunndarnner i de ber¢rte vassdrag. Skjema.

I ovennevnte post 10 heter det bl.a.:

"Sjormenverkene plikter etter ærn:ere bester:melse av veri...\orrende
departeer-t å uf¢re og vedlikeholde grunndammer (terskler) i de
elvestrekninger som berøres av 'J.tbyggingene, særlig av hensyn til
fis!to, utse1?!1:i-2g edsel samt foreta opprensking  i  el ve fare:.cg
mindre strandjusteringer."

Ved reguleriug2r og overf¢riger i forbindelse med utbyggingen av Skjsen
kraftanlegg blir elvene Kjårdaelv og Skjema med greinene S¢relv cg Nodel7
med sidebekker ber¢rt.

Etter vårt syn er det Skjoca ed greinene Sørelv og Nordelv med sidebekker
som b¢r omfattes av vilkåret om bygging av grunndammer.

Vi regner med at det vil bli aktuelt med tiltak både i Nordelv m/sideel7er
og i S¢relv m/sic.eelver. :Ja ekelte av de de.mmene som her peke:r- sg :1t,
naturlig b¢r kombine:r-es med n:asse:akene som. nå blir dreveti eller li.e ved
elvel¢pene - siik at massetakene blir satt under vatn - er det ennå fe
tidlig å ta standpurkt til dissetiltak. Disse elvene vil vi ;ierfor få l:;·,·
til korme ti'bake til seere.

Idet vi user til fcraustlendevil vz ut zra det foreliggendeunder;ass
materiell cg de fcretate befarinser av vassdraget, foreslå at Depare-
mentet  gi  lorges vassdrcags o elektrisitetsvesen ved Statsraftverene
pålegc;cm f¢lgende ti.::..ta.k i  nedre d.e.\ av Si.joma (Elvegårdselv):

Tiltak a'
En enkel sam.mensk:,rvningsda.."'!I. av elverasser eller evt. tunneJnasse r:edh:=Jc..12
lik vanlig soervasstand.

Tiltak a
En enkei sammens.yvningsterskelev el vern.asser eller evt. tunr..elc...3:e rr.ed
h¢yde lik vanlig so.mervasstand.

Tiltak c
En enkel plobering av dypl¢pet i hvedl¢pet ved hjelp av elvemasser e2..ler
evt. tunnelrasse.

Tiltak e
En betongdam med kror1epå kote 10,35 2..okalt hØydegrunrJlagpA t egnig Sr(
132 og SK 53 ca. 10 m nedenfor det Gpprinnelig utstukne damsted.

Tiltak g''
En fyllingsd2r.. !TI.ed spunttetr..i:-..gpå. :.itstukket plass rr.ed k·one på k'Jteo, 2:J
lokalt hiydegrcnnla8 p$ tegnin SK 133 0g SK 55.

Tiltak h
En fyllin5cdarme' tetningskjernep& utstuket plass med krone 72 2,
lokalt hp'ydegrunnJ.s.gpå tegning Ste 135 :Jg SK 58.
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_Iiltak j
En fylli:1gsda.rn :ned tetninss}-:jerr:e :på utstukket plass med krcne på kot 8 ,!o
lokalt h¢ydegrunr..l:1g å tegning SK 137 og SK 56.

Tiltakk
En fyllingsdalD. rr.ed spunt :etning på utstukket plass ( tegning SK 138 c,g SK 55)
med krone på kote 26 2 80 på NGO""s hydegrunnl.ag.

Tiltak n
En fyllingsdammed spunttetnig på utstukketplass med krone på kcte 9,4s
lokalth¢ydegrui!nlag på tegning SK 139 og SK 59.

Tiltak g

En dam hvor plassering, utf1rlse g 'dyde bestermes av fiskerikonserten
for Nordland og 1rro!ns i sa:nråd:riecl 1/3.ssd.ragsd..rektora-:et. Grunnda.--:::en
kombineres r.ied e:i kontrollfellE:: :'or orp- og nedvandre!lde fi3k de!'svm ·:::iyggir:.g
av slik fangstinnretning blir ktuell.

ÅLEGG OM BYGGING AV TERSKLER

Brev fra Iaiustr1•epartementet,
til rB,

av 18.10.72.

STA!SREGULERIIG AV SLTOMUV.lSSDliGIDJI.T.
XGL. RES. AV 1.a.69. I0BSESJ0BSV:rJ,rl11ns POS! 10
VEDRØREIDE BYGGIBG AV ORUNHDillMDI DI IDfttE TASBDlil.
SLTOMA.

En viaer til ll'E'•  breT &T 29.9.72.

I meclhol4&T ton•••Jon Tiltlr•n•• pe t 10 be t--•r
depart•••n••t .,  SkJo eDTerk•n• pl1kierI,, ••IJ.9'&DD-
darer i Skjoa i overensstenelse ed fYE's fes3leg
av 29.9.72.

Rapport fra befaring av regulerings- og overføringsanlegg
i Skjomen, den 26.06.72.
Ved overing. Hveem, VVT.

Spirsmalet e 1ltsa om lo3xn5 ma ave r;es ved iuxe 1 INoridls-
tunnelen, om on istodot an bes&ytte clvcbriwddee vd forbyuln;er
eller cm bud: vil tle 25kntrEen.

P& veen til Sgr-elva besitiret i de orbygniner so var utf4rt
i .Skjoma e:ter nommen i 10SJ.

I

Ifølge Ha,nes var kostnader.e orr:trcnt 250 kr/m. T:ir viU.e de vel blitt
ca. ;00 kr/m.

Vi s& ogs p$ rasskr&ninee ra 1959 ved ordc)vs. Skrini ngene
var tidligere $koekleddhelt ned til vannkant.

Av_Eydrologike umcrsøkelser
1958 går det fram at det i Sør-elv3. er målt en støs'te vassføring
på 103 m3/sek, 276 1/sekpr. km2 i 1934mens Nord-elva hadde
25 m'/sek, 651 1/sek pr. - 1 1939. Det ser ais ut som om det '5jg
har inntruffet noe ekstra 1 Nero-elva tidligere også, men ikke så -·.--
galt som :!. 191.).

.,:
.._·_:.....,.
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Haanes og Jeg kom fram ti1 nedenstiende slutninger ogforslasunder,&
drøftlser uzxier g etter be faringen. . . · '.>:.;:._;.h .. -. ·. . <•Jt

I "verrelva kn  det  bll be:3lie lo3nine os$ om krafsa-
sJonen 05 overrtrin ti! 2rda-Sitas er i de5.
!}ri.der disse crr.o:.c i:-'l:1 -:-:1  :--; 0·1c.·r=p ·10'1 :pt.a llsvarndr t.idlip,;rrc

;O vPr. florr.;,,illp p  :-_ i.C .. 1• t'tt,_- ·;!l o:så kl..:nnc \re t.Ll tr:r-r-flni::;-
skader. For;ir :: e risk& :j3li, en det vil allikv!
-.,æri:: ·..i::-:rr:cli: ?-4 .re:•; :'J!'<·- ·'-L;..--::·t.mn  ..!..C'n ;---1irunn av d.Pt':.c """.L;  kket..
'et r. ,, . . . ., ."'- ,.. ... ; . t ,, ... .,...,. ,,..., .. ..,, - nr  -- • "" .. , ,..J .; . .. .. ... "' .. t . . .,1.J .. , ....... ,;,. 1.-" ,1.., •.,r-:  ., ·"· ,n . .;:, ...•. ;:,. rJ,,·i ...r. .. 1.· ..,1,,,Pt .. .._ "'S • K.'1 C1-;: 0::1,

er; det skulle v-:1:::' mul, v., !nr:r.:.Prlc :-:1icilr-r· a bHc pe sk:idcne så ue
ikke vil virkP s:-Erl!c J::.rr.?r.rl0.

For selve Sør-elva r forh'Jlrict. r!et t ::i.lle de :; bcregnings-f:::,r·ut-
setninger rrå være tilstede fer at det sal bli Økning av flomrr.cr.
4rk 24). Det liger ikli:e beby£ 6 els eller dyrket mnrk i;intil ':.'lva.
Den er eiendomsgrense mellom statens skocer p hiyre side og privat
grunn på venstre.

Strekn!·n p2 c.. 2 km me!lr 7vrrelv cg utlzpet fra den tran5e
slukten ca. 100 m ovenfor br.: ':ongbz•ug, for anleggsvegen, ble ikkrJ
befart idet det ble ansettsm sikkert at det :.kke var noe som
kunde delegges i denne trange dalen.

På dn en. 1 km lange strekninE-::n ·,i.dere ned til sammenløpet med
nordelva, _synes hle ve!"lst:-euredd å være sikk•-:r mot utrasing.
Eventuelle skader vil bli si og letteå bøte.

Høyre side, Statens skoger, 0, srlig p2 nedre halvpart, nokså lik
breddF?n mot !!ornel Vr¾. :;runr.n bestir av grus med et tynt jordl1.g.
Store oeler av bredden nar n 6-8 r:i hy ::.:krent merl helling ca. 1: 1,5.
Eer v.:.l nok en utgravin; kunne føre til utrasing av skrenten.
Vi kom imidkrtid til t det ikke  •::1r grunn til A foreta seg noe n1.

Ved grundige befaringer med 2-;, års.- mellomrom
skulle det V!'!re mulig å opp<l.age tilløp til en fnrl g Utgraing,,i  tide.

ed dre 3cl
·:·:'"" l. 1C'"'ro:·, T':::

' . l l U ':.y 1 '."; : :1 cJV

Brev fra VN til VVT,
av 31.lo.72.

UTTALELSER OM BYGGING AV TERSKLER

Vedrsdrende Skjomen-anlegM,lft -Landskap pld•/natUTern.
ØkniDg i tlamTaaatøring,_j:' SØreln. og TTernl.va.
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Vi henviser til rai,#t tra overingen· KT••·•:c•JV'r30. oktober 1912.
To mann tra VWbete bl.a. TverrelTt.(og s-.iTai begynnel1en _poktober
d.8. i forbindels&med terskelplaneper omrldet. De nevte destrekninger
ble ikke vurder\peaiel.t med henbl pl.c;tlllft tlcan.aat,fringj:en ut tra
vlrt kjennatap_;•fil forholdene er:ti ?"  _,,.i Hvem-'• konllua · .,•·:

Etter t4rat«iaaer1o i Terr#, aaig os ·ventae11· an4reei1ta ·e
matte visegfeg nidvendige , ogfor relnasvedkomende jimalige befaringer
tor å kuQ1,1i1 stoppe eroaJo•  ·· ., •jide. _.;}:F

vi rojsetterat vi lir kontttetaiik at ri rt frepresentant ad p
befal@gene. •

Brev fra Ankenes kommune,
til Vassdragsdirektoratet,
av 7.11.72.

En viser til beraringsrapport fra overingeniorHveem,
datert 30.10.72,sat Naturvernkontorets notat av 31.10.72.

En har ingen bemerkninger til overingeniorHveem•skonklusjon.
Ved senere befaringerrorutsP.tter en ogs at naturvernutvalget

for Skjomenanleggeneblirrepra-sentert.

Brev fra grunneiernes
av 17.ol.73.

advokat til Industridepartementet,

HØYESTERETTSADVOKATENE

0. TRAMPE KINDT, E. BRYN, R. BJERKNES OG B. EGGEN

·rev wee =- aw"jtfl+
-- rnndarmer.

viser ti Industrideparteoentets brev til T av 13. oktoer 1)72

':vcr departenentet slutter seg- til :r=' s forslae til bygging av 6 ru:-J.n-

---
Je6 representerer so departementet anskje kjenner til samtlie grunn-

eie:-e so berøresav utbyggingen og reguleringen. veg har forelagt

departeoentets terskelpålegg for tillitsmennene for de berørte elve-

streni3er. illitscennene er på vegne av grunneierneav een opp-

fatning a departemetet har vært noe snau i fastsettelsen av terskel-

steder. Det er her særlig ik..e tatt tilstrekkelig ensyn til naturven

oz landsapspleie. Gunneiernes ankepunter er i det vesentlige3l-

ende:
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P? dernne strekin¢ bar nder enhver ostendighet terskel 3 kome

til utførelse. Det gjelder ner en flat elvestrekning og en

terskel her vil ha betydning for den eksisterende bebyggelse og

trivselsforholdene foruten at den vil virke gunstig når det

gjelder vannspørsmålene. ?å vegne av grunneierene vil jeg derfor

be om at ogs denne terskel blir bygget. Hvis mulig ville det

være svært ønskelig også å få terskel D bygget hovedsaklig av

naturvernmessige grunner fordi man her i sammenheng med elven og

landskapet har et eget idyllisk område.

II 0:::=c.d.e-tr:1ellom Gam.neso Storfallet.

3ærlig av naturvernmessige runner bor terskel Off F bygges.

Lieledes er det svært onskeligs 2 8 bygget terskelG med nindre

den pllagte teEskel G '' har slik høyde at den også dekker det-
r&de seraterskel G var æent å dekke. rerskel G ligger like ved

ursdorshuset i Skjomdalen sli at en terskel her vil dekke et o -

rlde so aloenheten sker til.

'  det sie'de terskelalternativeneG''' o I vil man oe on at

dearieeet tar obehl o lune  vurdere disse terse-

El is:re s.re:is znss zruneierne det elt p&krevet f& by€set

2,·:- ...ncl2.::r.;i1e:1eo: .·_. :e;;;e d.isse clar::me:::::vil få stor effekt os
er svar anskelis av naturvernmessie runner.

Jeg er selvfølgelig klar over at departementes vedtak forsåvidt

er endelig og formelt sett vel bare kan påklages til Kongen. Det

gjelder imidlertid her en statsregulering og det er vel intet til

tinder for at departementet kan komme med pålegg om ytterligere

grunndambygging. Jeg vil i alle fall be om at departementet såfremt

det ikke finner å kunne ta grunneiernesanmodning til følge, i alle

fall tar forbehold om kunne pålegge ytterligere terskler når man

få se forholdene i praksis etter at elven er overført og de grunn-

dammer som allerede er plagt er bygget.
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Brev fra XVE-V
til Statskraftverkene,

rlD.kenes kommune,
Miljøverndepartementet.

Av 19.02.73.

KONSESJONSVI::.,}L-qErrcs :SESTS·-.:ELSE 0?-1 BYGGI:'!G AV GPUNNDA..v.!{ER I DE BERTE
VASSDRAG.
FORSLAG TIL T!LTAK I NORDELV OG SJREIN MED SIDEELVER M. V.

Til Deres orientering oversendes vedlagt en rapport som vir ing.
K. Svendheim skrev etter en befaring i området i dagene 30.9. - 2.10.72.

Vi im¢teser Deres eventuelle merkder til de forslag til tiltak sor
her blir freiet for resten av je vassdrag som blir ber¢rt av Skjc-
byggingen.

l'rc. gru.."'lnaa:i,.::ic1e!'arinp.: ...1:orde..:...'r s;7:.;1relv med sideelver,
2tjomenar.le;:·'.:::e, !Pn:::3'J,9 - 2.:. :l.972.

Ned p$ befrizzen var :le7seer> Siner rxcneje, Siorennl erre,
Stetskra±rerene, cFd.5eat 3?2 :'ellquist o ing. Knut Svendhei,
Legge fra kctoret ... - .. . .

_;_::.:.:-::.;__:;::.s.;-.:_"".::.2og naturvern 1

T. l (Like nedenfor anlergsveg.)

Vi crel5rat let i utliet a det lille vatnet byges en fll-
....,;y .....,C "'· 1 ( 2 0- 5 t Y-e:i) . - ·:e :..:.e::.:, -.2,:: det ty ;,.;-es ·>'J be:.c.r:.c:-:.-:-'"'."::--:e -
c.25 m ne?=n:'. ·tl'nae>n
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Ho. 1

Det er her dnccli med tilak for A holde
• : ·:  le {e. ?: l'. e riris'e
ticon vi
en !.''C c-_ : --'\r: :,c·- .. .. d 1.r:,
vel venskeliE!r.

op vasspeilet i den

Elva deler seg her i to tilsynelatende je,mstore 1¢p.
Vi foreslår at det. legges opp enael masser i elvedele sliK at
vatnet kcnentreres i ett lØp- det h¢yre sett medstrfs
i period2r ed lv vssfdring.

Spdrs::itl2t om oppder:.'"'.'li.!-:p: av det ho  - 50  l store dTor_rg_c.et
her ble vudert. Den nddvendige dam til rie:tte vil iFiidlP.:i
måtte bli c-a. 30 r-: lang Of 2 - 2,5 r.1 høy, og vi fant d.eri'or at.
pros;eke ville bli :er k8st:=;!"t. i :'crhclc. :-il nytt2!1.

r-ro.5
Og dette rosjekt - en cE. ::- lanp ov 2 - 2,5 rr. h'3y t:2:.::-::··

r$ la 1 ?1- n vi 5

:TO. 6 (,,,  5s;,:,,t')lr-  )j 'ld.  ._ .._ \..

den sen:le belieheten, den lette dkrsen o en xorte
trP-"-'1SJ,Or-t-·.r:-,r:t:!1for- :ilkjc<rjnp.:2.v tunnelr:sse, !!!ener vi ::..2:-:ic..=.""?!·:-.:

KO, l ( Like neden for ::otc ·:atnc.c...;::.e:n. )

areal.
et 20 - 25

!;•,Y= t:enet d2-:::sted fi:.1.:-es ir.:id.le:ctici ikke.

---Vi !'1::e:: ce::for :-:;:e 6 k·_:_r1c for-esl i noe tiltak r.er.
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anslar.sv.is kunne derme et arec1.l no 50-60 rnAl.

Vi foresl8r at det byges en fyliingsda i utløpet av lonen
delt  av Ør. Disponibel tunnelr.:asse finnes like ved. En omlag
1, 5 m oppr..:er.ming vil ku.nne hole.le et over 280 ri langt vo.sspcil.

KO.h (I sving.

0n ::::y_.,.._ .._,_.:r---_,:i,0,.t ....l,.l.l_·•c··,•. C:'"rr'I --r 'holrle 0 t vq-- ...... e1·1 op + 3
....,_ J, r....; re;:_  -· ..... 1· .. .._.1  ,, ·-"-"'- .._ t .. .!._J ....p rt.Ou ·.._:..1 • •

5

eller E:-J1:t .
dvs . ca. ?C)rJ

Y.,J. 1 (Uedre Kidrisvatn.

s...{-
.. .., -- ,_, ..::-- ·__,, '

Vi f::;reslår at det -c:tr-e:.es e.  :'yllr1assecbr1 av tl:l1nelstein slit
at grust:..:.l:c:. se:.te:; w1L2 ·.r:-.:-. Sel·; o:n :len rdf:ve1dice d3I'.'. ::::--
dette vjl m?.tte bli ster- - anslapvis lCO r1 lang og 3,5 r.i høy -
ri.er.er v1 t c,r,_rPdet e· sA vik· i.rr .t pros.i ektet hfr realiseres.

4 ( Gn.1st21:  l.)

Vi fresl$r at de yes e betorda eller ent. iyllmasseir
.ee':. Pe- ».--st. · cz. 2::  l::7cF  .•.. .7::
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Brev fra arvik og Omegn Jeger og Fiskeforening,
til NVE-Statskraftverkene,

av 24.02.73.

---
du-tit ck c at ct {pr mtg, 7ad
r tatt fu._.,_,;,1,, f_,J_ lw l(Xn klL -Jiskc,{JC,i-0.:uv:t

i crqjelctend tr
Hr v gr'g {arisetr de} Ji-
a (T 9 !a,) d trsktty99war ka [E
qyrrd (lydwq r ('dd, aw art
·.t •

Brev fra Vassdragsdirektoratet
til Industridepartementet,
av 12.035.75.

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGENE M.V. KGL.RES. AV 1. AUGUS 1969.
KONSESJONSVILKÅRENES POST 1O VEDR. BYGGING AV GRUNNDAMMER I DE EERSRTE
VASSDRAG.

Vi viser til Deres skriv av 22. januar d.å. der De oversender til ut-
talelse en anmodning fra h¢yesterettsadvokat Erik Eryn om atQet n gis
pålegg om bygging av ytterligere gunndammer i den nedre del av Sk,j:J:::.a.

Til de ankepunkter grunneierene framfører vil vi få lov å bemerke f:ilge.:ie:

I Ovenfor Storfallet

b) Grunnet fallforholdene i elva cg det heller brede damstedet vil kost-
nadene ved et evnt. tiltak bli relatirt storei forhold til virl'lir.ger..

Tiltaket er ikke gitt prioritet av de sakkyndige på fiske, jordbruk og 203
skogbruk.



d) '+Ass" »-d , bf - e

gs2 her gjdr fal orholdene i elva at kostnadene ved +t'1' •e 1 a, etter vart
syn ikke vil stå noe rimelig forhold til nytten.

Heller ikke dette tiltaket er gitt prioritet av ovenfor nevnte sakkyndige.

II Or&det mello Games o Storfallet

e) Lil] efallet

NVE ved Statskraftverkene er ved Industridepartenentets brev av 18.10.72,
her gitt pålegg om bygging av en betongdam med krone på kote 10,35, lokalt
hydegrunnlag.

f) Området ligger sentralt til like ved fylkesvegen. Grunnet den naturlige

terskelen en har i utldpet, vil en imidlertid etter vår vurdering selv
uten tiltak beholde et ganske pent vasspeil etter reguleringen. Etter vrt
syn kan derfor en relativt dyr dambygging ikke forsvares ut fra et estetisk
synspunkt.

g) Området ligger sentralt til like ved fylkesvegen og ungdomshuset i
Skjomdalen. Etter vår vurdering vil imidlertid en eventuell grunndam ved
g med rimelig hdyde ikke kunne bidra til noe vesentlig Økning av vasspeilet
og et tiltak her vil således ha liten betydning estetisk sett.

De sakkyndige på fiske, jordbruk og skogbruk har ikke gitt tiltaket priori-
tet.

i) En Øket vasstand her vil nok i noen grad være en vinning både for
landskapsbildet og isket. Imidlerid viser de oppsatte profiler at et
vil bli en relativt ster kulp selv uten tiltak.

Vi fant derfor at den jordbruksmnessige betydning av et tiltak
burde avgj¢re hvorvidt en darn skulle bygges eller ikke.

Etter dette gir Hersong i et brev av 10. mai 1972, bl.e.
uttrykk for at han er sterkt i tvil om terskel hog i vil kunne gi den til-
siktene virkning på jordbruksarealene. Han antar at-de fra.r:ltid.ige t¢rke-
skader på jordbruket i Sjomen mest rettferdig kar. erstattes med et årlig
fast belØp pr. dekar. ·

Etter dette fant vi ikke å kunne rå til utfrelse av tiltaket
ona.

III. Streknin en Gamnes - Sk · 1

1) Området ligger sentralt til like ved fylkesvegen. Dette var derfor et
av de tiltak som vi etter vår befaring av elva den 28. og 29. oktober 1970
mente burde vurderes nærmere.

Tiltaket er ikke gitt prioritet av de sakkyndige på jordbruk og skogbruk.

Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfisket har i en uttalelse
av 7. mars ::._972karakterisert tiltaket som "ikke aktuell" i fiskeri::-.essig
sammenheng.
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Selv om en 5rude her v z- a en  post:vvr:ng  eseis set, z>:e
Yl a -r a,...,.,.,,,.....::,.,,-0,..,0 , . .,_  .i:-.,,.""·J.1-eint-er , k . . ·-..., • o'""--••~·· ., ....... ....,c., d.. Cl. . ::,.:;, -- v. esser lK. e var ster Ke !":OKt:...:.. a.le.:--.e 3.
kunne forsvare et s&vidt kostbart byggver. Og da de ovenfor nevnte sak-
kyndige ikke tilla bygging av en dam her noen særlig verdi fant vi ut fra
en helhetsvurdering ikke å kunne gå inn for tiltaket. '

m) De oppsatte profiler viser at den naturlige terskelen 1 utl¢pet vil
g1 et brukbart vasspeil selv uten bygging av grunndam.

Tiltaket er ikke gitt prioritet av de sakkyndige på jordbruk og fiske.
Også dette tiltaket er av Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvanns-
fisket blitt karakterisert som "ikke aktuell" i fiskerimessig sammenneng.

Brev fra Industridepartementet
til Høyesterettsadvokat Erik Bryn (grunneierens advokat)
av 22.05.73.

TAT<EGULs?ING AV :KJ  MEN A.V. -
HlOGiliG AV GRUNNDAMM:.

Etter dearteeates varderiox forell5&er det ikke p4
dette  tidsuakt grunnl4€ for eadre p@le&&et om ;&&4&
av grupdaamer, git » ooer ig7 Departeuetet vil
1raidlert1d. t•.1 !orbel1old. om • 1eC1tael. t A kou• i110ake iil
sake n&r an fAr se bvordan overforigen av elven o& de
allerede p@lags &runndapuaer arter se& i preks1s·

Brev fra Høyesterettsadvckatene O.Nergaard. C.Mellbye,
H.Schjoldager g N.5.Seiersted.
til NVE - A.
av 25.05.73.

Statsregulering av Skjomen-vassdrag\,ie m.v. rera&lenes betydning
for jordbruket.

So konsulent Sundey1l erindre ga den oppnevnte jordbruKawa-
k1t1d1ge1 fylkesagro Iver Hersoug, 1 rettsmøteti Narvik
herredsrett J. ma1 1973en t1lleggsuttalelse ang4ende oven-
nevnte spørsml og kom t11 den konklusjon at tersklenes be-
tydning for jordbruket var si us1ker at de 1kke kunne t11-
legges noen positiv betydning for grunnvannstanden 1 tilstdtende
arealer. Den sakkyndige fastholdt derfor sine anslag over
tfreakadede arealer som var satt opp uten noeaomhelst hensyn
t1l tersk1ene.

---
Jeg anmodet den sakkyndige om 4 få en skriftlig tilleggsut-
talelse angdende dette.

Fra Narv1 har jeg nu mottatt l ekseplar av fylkesagronom Hersougs
skrivelse t1l Sorenskriveren 1 Narvik, dat. 12. ma1 1973.
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Esser ansccni:;s a 's 3scssulleis, a..adv. C'av ici-dad
i signszcvtens pse 5.5. 1975, 0er er en tile=suzae sz'- - 00 • ....__ ....,1,,..1 -

win utgreiing av wars l.973 ow a.,.;0atte framtidige tørrnskader i
Skjornen.

iag vannscand  i  eva vi± edce en opstuving av sruavaa so siser
ot elveløpet fra sidene.

---
Liten vasssring cg peanen l2g vanstand vil edfre at run-
vannet langselvesidene syner djupere enn ved flom. 

0

:;år et elvelop ed stert reduset vassføringblir utst7rt =Gd
tesler vii vane enne over terskelen lettere enn de re n
• -'- , , • •- "' •- """-: ... ' .... • n G

i vette JOra.,;_e: c.1 .:auene. J:..;r ae-c a.erimot 2::-pnegruslag i e:-,/cJ:.."ec..de:1
vil et basseng ovenfor en terskel avgi vann inn i grunnen. Jee
van i1e t - il : a 7.g c det bra.- te ste fallc t - ut i e 1ve1 pet lie zed € for
t e :- s : e l e n , e ::_ c I' i e n : e1..t e t .:.1 f cl le r' , tv ers i g j e n n c rn e t ne s og "J.t i
elveløpet nedenfor,vis dete gr lettest.

:Ivis vassforin::;en G:!:' liten og g:::-u:rnen 0 siden av elva e let sienc-=e= .."!.g vil det ::ans:-:jc i.::e ly:::·:es få fylt bassenget ovenfor'
t e rske l e n •

Skjo::a_ er d. \::rn gar':nte:-t noen oin3te assf:.-,ring. Jet_ ::::i de::-
- '.J... J .-C'ø ,,...ri ,,..., ""11 1., n ?7., o..,... " ... - .... --,es u-red...,.,nr-, av dese...,be ...... · 8 ...,1"'\ =-,..., ......0... -'  .J__;_  .:. 0- ...;i_v .._. CJ• .LJ_.._ V UV-a.,w...,.1 I.I • i,,i O •U  - _;,_::,, Jf  ,..__,,.....,-

::cn:me ;Jeriod.cr r:cg. ytterst liten vassfc,ring i sor:1mertiden. :::c.n c..n-
z7de ned zil 4  n?/sc. i juli, seiv om TVE har beregnet atidig
=idåe:vassføring i juni og ju:i til lB-20 m3/sek.

e:::-s:.-:el G" oc :i i Slc,jo  a  å antas å ::1cdføre at en del vann vi sie
=-enn-J:J en d,:;l av underGrunnen i jordbru:-:sarealene på Go.::mes,
S2nesneset og Stibergneset.

Ved sterkt redusert vassføring i soertiden er det fare r t- ....
vassforingea er s8 lien at den ike fyller gruslage, sl-K a,_9°
ik:ce bir kontakt mellom vann og de· finmateriale der planteraene
:12..r sin uJcbredelse.

lersel  J. får et nivå so ligger =er enn 1,6 m under søndre elve-
brecd..

ersel Ke: i iv 3rev av 10.5. 1972 til Vassdragsdirectoraet
-?o.,...es1i..1-.J... "".;+ c·,, "or.rstc no-,..;::ial van11s'tandpå kote 2o,80. Detve Vl.i...., ;.. ..._  c... V V b  .....v v  .... .... o .._

si ca. 0,8J ader terrenget ved sødre terskelende.

--Y'1e .....(")'"'Y' •• ,,.,,,.,en e.,,, c,...r-.,)1 ·..,e: .... 1...,r,.et c-- ...ov Det er derfor lite trol:.6 2..tu .. ,...., 0 ....1.A .. , ....  • 0 .;)c..... •• .i.. •''""o o.... •
van ca eslcc vil bre seg sarlig  ye innover far det p2 ny5
ser ut i e:veløyet nedenfor tesxelen.

r:::ers:;:lees vecli for jord."b:-"":•:ct i Skjo::a:1 er etter win op:pfa-:;i:-:G
e-e""· ··si\.--ri.... -'er. :1i::cr derfo..,,.. at det overfor de berorte guna-

..J.. C) V '°"""' ..... i .. ""'• • c.J .. .A ... ._

o ere er .,...: ,_ __..1...; ,._,. 1---.-:::i ed,,se.,...e det beregnede areal for anta w w.. • .... - V-b ..J. .. -. ..-.'w \.,.4, lriA. ...

s +-·d' a'-=sode ved es?ee.._rar:w.J. .J..g IJ ,._  .: .. I;;  ... IJ • ,I;\. .J. M  •
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OPP'AN'SAUL IGHE'ER FOR [AKSS I
LØSMASSETERSKLER

Brev fra NVE-VN til Direktoratet for viltog ferskvannsfisk av
23.12.75.

SKJOMENANLEGGET. SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETiR FOR LAKS I LSMASSETERSKLER.

P3 en befaring 8.12.75 hvor bl.a. fiskerikonsulent Heggbsrget var  tilstede,
ble det iaidlertidfastslåttat på det sted hvor terskalen var tenktplassert,
ville flo sj st# godt  over terskelkronenslik at en  rontrollfelle p dette
punkt Yil få temmelig redusertvirkning.

Videre ble det fra Heggbargets side, og med berettigelse etter v!rt øyn, stilt
et spfrsmålstegn ved fiskens muligheter til å pauere tersklene. Svidt vi
har kunnet bringe pl det rene fra den tidlige•· saksbehandling har dette ikke
vært fremme, og dettemå sies å være en svalliet ved terskelplanen, noe vi tar
var  del av ansvaretfor.

Vi kunne tenk• oas å foreslå at det henatilles til Industridepartementet
foreta £4,lgencle endringer i pålegget &9'18. oktober1975:

1. Terskelq med telleverketsl•yfes.

2. Istedenbygges en oppgangsmulighet for fisk i  terskel n, (og ogd
k, i, hos g" dersom man ..-sker! gi fiskenmulighettil å nå helt
opp til Lillefallet).

Begrunnelsen for dette er at de nevntetersklerer fra 1,2-1,8 m h•ye, noe
som gir en nedstras-skriningp& 12-22m. Spesielt terskel n har sa stor
overlfpsbreddeat vannfillaen  som  gir  over ved 1••• Y&Hffringer blir relativt
tynn.

Til orientering vedlegger vi en prinsippskisseav en fiskerennei l9smasse-
terskler som vi mener kan danne utgangspunktfor en slik konstruksjon. Som
man vil se er detta egentlig ikke noe nytt, men en kombinasjon av kjente
prinsipper. Vi mener  denne konstruksjonen  har  noe  for  seg fordiden forener
stabilitet og bygningstekniske fordeler med prinsippene i  vansligefiske-
trapper. I tilleggml de eatetiske forhold kunne siea1 være ivaretattpl
en brukbar mite. Vi gjfr eppmerk1oapå at vannhastigheten kan regulere ved
å endre rennens ruhet eller ved annen plasseringav strhlbrytere enn den som
ervvist.

Brev fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk til NVE-
Vassdragsdirektoratet av22.01.76.

SKJOMENANLEGGET. SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETER FOR LAKS I LØSMASSE-
TERSKLER.

Sprsm@let er om ikke et kontrollkammer i forbindelse med fisketrapp ved
nest nederste terskel, kombinert med tellinger av bestand av ulike
aldersgrupper innenfor utvalgte prøvefelter vil gi de ønskede opplys-
ninger, på en rimeligere måte. Direktoratet vil derfor tilrå at en
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bygger et kontrollkammer med fisketeller plassert i forbindelse med
trapp i den nest nederste terskel. Utformingen får en komme nærmere
tilbake på.

Den foreslåtte fiskepassasje ved tersklene synes å være verd å forsøke
så lenge som hver enkelt renne blir av begrenset lengde. Vannstrømmen
i renna vil bli stri ved større vannføringer men vil gi brukbare opp-
gangsmuligheter ved lavere vannføringsforhold.

Renna gir ingen mulighet for hvileplasser for fisken. En vil derfor
tilrå at ved en total lengde som er større enn 12 m utstyres renna med
hvilekulper. Hver hvilekulp bør være (2  x  3) m og ha en vanndybde på
1,2 m når den er fyllt.

For lengder 0-12 m tilråes ingen hvilekulper
For lengder 12-20 m tilråes 1 hvilekulp
For lengder 20-30 m tilråes 2 hvilekulper

Det er me et vikti at en ved nedstrøms ende av fiskerenna får en
tilknytning til elvebassenget eller kulp som gjør at fisken lett
finner munningen til renna. Dette har også sammenheng med den strøm-
setting som kan forventes å få.

Brev fra VE-VN til Direktoratet for viltog ferskvannsfiskav
6.02.76.

SKJOMENANLEGGET.SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETERFOR LAKS I LSMASSETERSKLER.

Vedlagt folger en prinsippskissefor et tellekanner slik vi overtelefon fikk
forst3elsen av at det burde se ut. Som nevt over telefon er det visse
problemer av teknisk art forbundet med & bygge et slikt tallekanmer i er
lsmasseterskel,og det er ikke P,'unn t.il 3. legge skjul pf at det også fører

ti 1 en betydeli3 økning av oakostningene•

Brev fra Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk til NVE-
Vassdragsdirektoratet, av 19.2.76.

SKJOMENANLEGET. SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETER FOR LAKS I
LØSMASSETERSKLER.

Etter de opplysninger som er framlag, vil kostnadene med by55e e

konrollkammer belipe seg til ca 50.000 Ir. Videre er de komet il
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kjenne betenkeligheter med å kunne garantere utførelse og sikkerhet

med å plasere kontrollkammer i en løsmasseterskel. Med bakgrunn i det-

te og den fiskemengde vassdraget må forventes å gi, kan direktoratet
si seg enig i at bygging av kontrollfelle kan utstå. En forutsetter da
at tersklene som tidligere planlagt, bygges slik at laks kan vandre

opp. Spørsmålet om kontrollkammer taes opp til ny vurdering etter at

tersklene er bygget og reguleringene iverksatt, slik at en har fått

en oversikt over inngrepenes virkning på fisket.

Brev fra NVE-VN til Narvik kommune v/ordføreren, av 4.2.76.

Forslag til endri av terskelpåle et i Elve ardselv (Sk'oma)

P@ grunnlag«v  disse uttalelsenevi1lvi foresl at felgendeendringsforslag
til påleggetQ 18.oktober 1972 ovøsendes Industridepartementet:

1. Terskel q slfyfes

2. Terskel n. Kronehfydenred11sereafrakote 9,40 (lokalt hfydegrunnlag)
til kote 8,80 m (lokalthiydegrunnlag). Terskelen utfores med en fiske-
oppgangsrenne med et tellekamer i terskelkronen hvor an eventuelt senere
kan installere registreringsutstyr om detta skulle viaa aag påkrevet.

3. Terøkelk. Kronehfy.t•n reduseresfrakote 26,80m til kote 26,00 (N.G.0
h&yde). I terskelen utf6res en  fiskeoppgangsrenne.

IL
4. Terskel j, h og  &·  utstyres med fiskeoppgangsrenner.

5. Terskel e. Kroneh;yden reduseres frakote 10,35 m til kote 9,50 (lokalt
hfydegrunnlag).

Det kan opplyses at fisken ifølge våre informaajoner tidligere har stoppet
i området ved terskele (Lillefallet)og ved Storefallet umiddelbart ovenfor.
Vi finner det derfor ikke riktig å foreslåkostbare fisketrapper m.v. for å
f% eventuell isk forbi terskel e.

Brev fra Narvik kommune v/radmannen til NVE-Vassdrags-
direktoratet, av 24%.3.76.

SKJOMENANLEGGET - FORSLAG TIL ENDRING AV TERSKELPALEGGET I

ELVEGARJSELVA (SKJOMA)o
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Saken har vært forelagt Narvik formannskap som i m¢te den

1. ds, har gjort fdlgende vedtak:

"NVE's forslag til endring av terskelpålegget i Elve-
gårdselva som nevnt ovenfor godtaes under forutsetning
av at tidligere krav om at virkningene av tersklene i
bredde og lengde bakover holder de angitte mål."

Brev fra NVE-VN til Industridepartementet, av 29.3.76. og
9.4.76.

ENDRING AV TERSKELPALEGGI SKJOMA (ELVEGAB.DSELV) •

Ut fra det foreliggendemateriale vil vi forealå at departementet foretar f•lgende
endringeri plleggatav 18.oktober1972t

Terskelq og telleinnretningeni dennealfyfea.

Terskel n. Kroneheyden reduseres fra kote 9,40 (lokalt h6ydegrunlag) til
kota 8,80 •• Terskelen utstyr•• med fiskeoppgangsremne av den type •om ar
foreslitt av Vassdragsdirektoratet og Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
Terskelen utf6res med plast-tetting.

Dersom forholdene skulle tilsi detkan regulantensenerebli pllagtå bygge
en telleinnretning.forfisk  i tilknytning tilterakelen.

Ter kel k. Kronehfyden reduaere• fra kot526,80 •tilkote 26,00 m
(HGO-hfych). I terskelen anordnes enfiakeoppgangarenne.

-·  : -5 ' . . -· ', ''a)Terskelj, h og s" utstyres med fiskeopgangsrenne'og terskelj utfiresogs#
med plaattatting.

Tewskel •• 1%onehfyden redu1er•• fra kote 10,35 m ti1 kota 9,50 (lokalt
hfydegrunnlag).

Direktoratat for vilt og ferakvannafiak anffrerat regulanten m1 vare
forberedt pl å bekoste de manuelle under1fkelaer aom kan tilveiebringe de
informaajoner aom telleinnretningen var tiltenkt. Vi finnerdette fnaket
rimelig.

1.

2.

3.

4.

s.

ENDRING AV TERSICELPALEGG I SKJOMA (ELVEQÅRDSKLV).

Vi viserlil talafonaam.talemed konsulent Schjfdt i dag og ber om
at punkt  3 i endingsforslaget datert29, mars 1976 ndres til
f%lgende:

''Terskel k. Kronehfydanra4.uaere• fra kota  26,80 m til kote  26,00 m
(Skjomenverket1 hfydegrunnlag).I terskelen anordnesen fiske-
oppgagsrenne.'
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ENDRING AV TERSKELPALEGGET

Brev fra Industridepartementet til NVE, av 25.6.76.

STATSREGULERING.
1 •8 • 6 9 POST 1 0 •
(ELVEGÅ.RDSELV)

NVE's brev 29.35.0g 9.4.76, jnr. 1427/76- V.

SKJOMENVASSDRAGENE M. V. KGL .RES.
ENDRING AV TERSKELPÅLEGG I SKJOMEN

Departementet finner på grunnlag av det foreliggende2 ville
foreta endringeri pålegget av 18.10.1972i samsvar med NVE's
i ovennevnte brev framsatte forslag.

Eventuelle berørte parter forutsettes underrettet.

OPPBYGGING AU LSIASSE'TERSKEI

Brev fra NVE, forbygningskontoreti Nord-Norge til NVE-
Skjomenanleggene, av 10.2.76.

Terskler i Elve Ardselva (Sk oma).

over tlf. 9.ds. har Skjomenverkene ved avd.ing. Svartvatn
bedt om råd ang!ende utførelse av terskelpAleggene i
Elveg!rdselva.

l. On utførelseav lsmasseterskler med plastduk som  tetnings-
middel henvises  til den tidligere  overleverte tegning av
l3sasseterskel konstruert av A/S Hjellnes 4 Co., Oslo.
skelen er bygget ved utløpet av Nydammen i Gjersøelven,
OppegArd kommune,Akershus.
Vi antar at leiren som pl tegningen er for••lAtt foran
plastlaget, kan erstattes med et lag sand innerst ved plast-
duken og grovere masse utover mot dekkskiktet. Dette for-
utsetter selvsagt at plastenikke blir skadd under arbeidet.
Hvor langt plasten bør nedgraves i foten avhenger av de
lokale grunnforhold.
Videre vil vi anbefale 4 m's bredde pl terskelkrona og
helning 1:12 nedstrøms side i stedet for h.h.v. 3 m og
1:10 som den ovenfor omtalte tegning  viser.

2. Ang&ende utfirelse av fiskerenner 1 tersklene vises til
vedlagte prinsippskisse.

3. For bestemmelse av minste stabile steindiameter i tersklenes
dekk kikt legger Porbygning avdelingen vedlagtestabilitets-
kurver for ensgraderte masser til grunn.
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I tilknytning til foranst&endekan nemnes at Norges Vassdrags-
OCJBavnelaboratoriwa harutgitt resultater av atabilitet -
forssk  av  lsmasseterskler. Disse  gir vekt i stedet ffor
steindiametersom m&l p@ steinstsrretsen.

,.  Anglende dillmenajonerendevannf•rin9vi•••til  i te av-
anitt av vedlagte gjenpart av skriv til VPN, O lo hvor det
konkluderes med 270m3/sek. son framtidig '25- 4rs-flo".
Denne flomatfrrelaen er forøvrig anvendt med det formll l
finne fram til ter kelhøyder  om ikke vil fore til urimelige
skadevirkninqer under flom.
Hvilken flomatørrel e  om bor legges til grunn ved ut-
regning av minste stabile steinstorrelse i ter klenes
dekkakikt, ml Skjomenv•rkene aelv be  temaae ut fra en
vurdering av mulighetene for reguleringav flomvann-
føringen samt an vurdering av anlegg  - kontra vedlike-
holdskoatnader.
For A oppnA minimalt vedlikehold bør en imidlertid ta
utgangspunkt i atør te påregnelig flom.

5. De samme betraktninger gjør seg dalvia ogaå gjeldende
ved vurderingen av hvor høyt en skal beskytte elvebredden
ved tersklene. Forbygningaavdelingen brukar normaltå
ateinkle breddene opp til ca. 0,5 mover  høye te registrerte
flomvannstand.
De vedlagte vannføringskurver (VFN 1529, bl. l, 4 og 5)
visar hvor høyt en regner med at vannet vil gl over
terskelkrona ved tiltak "e", "" og •n• ved forskjellige
vannføringer.

Notat fra VN til Statskraftverkene, av 10.11.76.

SKJOMEN. TERSKLER.

Ved en rutinebefaring for kort tid siden ble vir tilsysmann kjent med
at terakel Jog H var under bygging, men  ikke slik vi hadde forutsatt.
Med &nske om  d  lage en  best mulig lesning her  Skjoenanlegget  prosjektert
tersklene med spunt·tetting istedenfor pl .. tfolie og an •t•rr• konvensjonell
fisketrapp istedenfor den noe enklere rene vi hadde i tankene. Arbeidet
med disse to terslene er if,lge vire o,plyaningar ko ... t 11 langt at det
er vanskelig l endra plkonat.-ukajonea i detta tilfellet.

Vår bakgrunn for l foraall plasttetting og fiskerenne var at det ar
•n•kelig med utprfving av nye metoder Md henblikk pl den terskelbyggig
som ko ... r i Irene fra110ver. Plut-tattingen ar intereuant fordi den
sannsynligvis vil bli vesentlig billigere enn f .ek•. apunt der1om man
finner an tilfreclaatillanda alte l utf•re arbeidet pl. Med bakgrunn i
et par fors$k utf6rt av andre utbyggere tror vi mulihetene er gode.

Fi1ke-trapp i lf1ma11etenkel har alltid wart at problea, ikke minl'1: p.g.a.
stabiliteten av terskelen, men ogs& fordi det kan bli sskk o sd store
belfp at dat går ut over det som med rimelihet kan plla11•• utbyggeren.
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Vi er  meget  interessert i 4 pr9ve en enklere rennekonstruksjon som er til-
passet terskelen pd en slik mite st den ikke svekkes og so ikke er s
kostbar at den ikke blir bygget annet enn i de ilfelle hvor isket er
av meget 1tor betydning.

Siden Sijoma ikke er noen stor fiskeelv, (if6lge underswkelser utf6rt av
fiskerikons. Heggberget) fant ri dan 'ftlepet for di•••forafkeu fordi
vi her ikke ville lage noen katutrofe • vlra teorier o fiskeoppgsngen
ikke holder stikk.

Den aituasjon a011 ni foreligger er forslvidt ikke til hinder for det for-
s9k vi hadde i tankene derso man begrenser spunt·tettingen og den stopte
fisketrappen til disse to tersklene og bygger terskel k, h og g slik opp
rinnelig ment.

Dersom anlegget holder nfye regnskap med utgifter, arbeidstid, spesielle
problemer m.v. for de forskjellige tersklene burde man fl at godt 1ammen-
ligning1grunnla1 til senere bruk. Den biologiske effekten av de for-
skjellige typene vil bli klarlagt av de registreringer Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk allerede ar igang med.

TERSKELBYGGIING PA FJELLET

Notat fra befaring av terskelforslagenepå fjellet ved
Skjomenkraftverk, av 21.9.76.,med deltakere fra: Skjomen-
anleggene, Narvik kommune/naturvernutvalget og NVE-VN.

Totalvurderi

Det kommunale naturvernutvalg gikk i mot at disse terskler
ble bygd. Mente at kostnadene ikke stod i forhold til nytten.

Det er også "hard" motstand fra Skjomenanleggene mot disse
tiltak.

Ved de utstukkne terskelsteder ved KO 3 og KO 4 vile ikke:
et sammenhengende vannspeil.
Totalvirkningen ved de to vre blir ca 180 meter (ialt 6d

Felles for disse tiltakene er at dybden i terskelbassenget
blir lite. De to bvre ca 30 cm og det nedre ax snaut en½ x.
Storste delen av bassengene blir for grunne til at fisk ka
overvintre.

Men vannspeilet vil kunne gi de naturolevelser som i dag
ikke er tilstede.

'en nedre terskel KO 5 får et vannspeil nå ca 8 da.



Tersklene vurdert isolert er KO 5 den som "gir mest for pengene"

Er i meget stor tvil om disse tre tiltakene.

Et forslag er at en foreslår disse bygget og at dette kan
revideres når eventuelle innvendinger fra de berrte parter
har uttalt seg.

Personlig er jeg½ for og½ mot disse tre tiltakene.

Hadde det vert hiyere elveskr&ninger ved KO 3 og særlig KO +
ville dette betydd meget for en ixggig klar bygging.

Det er sannsynlig at det skulle ha vært 3 tiltak på dette område.
(det område som 3 og + skulle dekke).

Må be Dere vurdere iB%%B disse tiltakene utfra tidligere
befaring, samt dette notat og bilder.

Bardu, den lo. februar 1977. ...a,.
Gunnar Lervang.

Brev fra NVE-VN til Statskraftverkene, Narvik kommune,
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, SFT, VF, VFN,
Skjomenanleggene, NVE-VN-NN, av 17.6.77.

P grulag av
befaringene og det materialet SOIi i melloutiden har blitt itgjenselig
vil Vassdragdirektoratet foresl3 lgende terskler i utbyggingsor&det
i tilleggtil de som er pålagt i h.h.t. Incustridepartemartets bestem-
melse av 18. oktober 1972. (Vi har benyttet same lokaf tetsbetegnelser
som i vårt brev av 19. februar 1973):

NUOR.JOKKA
NU 3: Elva daner her en utvidelse sou &et vil vare av

betydins i øptJrettholde av estegiske gzunnet.
Vi foretlår at det bygges en betongterskel med
keene på kote 9.00 (lokalt htplegrunnlag). Dam-
stø eg fstmerke er merket ft i terrenget.
Det vetes ikke problemer ved eventuell oppstuing
ader f1om.

NORDELVA
Iatadanfor den tidligere antydede terskel i kulpen
nedenfor brua ved Nerdalsdamaeu fora.ilea en opp-
rydding i elveleiet. Det er spesielt strekningen
ovenfor brua øoa .i.rker lita definert. Vi forealår
at den l9se steinen dorws si godt det lar seg gj¢re
inn til vestge bredd (sett medstrms) slik st man
fr et mer drkert elveleie. S1ik forholdene n4
er, teer vi ikke det bar noen benaikt  å  byge terskel
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pi lokaljet N 1.

KJ RESELVA s

KJ %: Vi  foresl&r  at det bygges en betongterskelpaut-
stud@et plassmed kroeh&yde 8.50 m lokalt h&yde-
ginlag. Damsted og fastmerke er merket i terrenget.
t ventes ikke problemer under flom.

Vi vil be o at dette reviderte forslag d.l  tarakelplan behandlesi
kommunale nØIDder01 rldog at saken lanes ut til offentlig gjennom-
syn i kommunene.

Brev fra Fiskerikonsulenteni Nordland og Troms til Di-
rektoratet for vilt og ferskvannsfisk, av 28.7.77.

Brev fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk til NVE-
Vassdragsdirektoratet, av 15.8.77.

Saken er forelagt fiskerikonsulenteni Nordland og Troms til
uttalelse. Kopi vedlegges.

Direktoratet slutter seg til fiskerikonsulentens uttalelse.

Brev fra Statens forurensingstilsyn til NVE- Vassdrags-
direktoratet, av 31.8.77.

Etter SFT's enings est#r eyggelsen i det angjeldende re-
sla.sf elt kun av en turist::.:rtte. Det vil av den runn ike
være forurensnigskilder av ::;etydning for terskeldamene.
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SFT ar deror ingen spesielle nerknader til den reviderte
terskelplan.

Brev fra Narvik Jeger og Fiskerforening til Rådmannen i
Narvik, av 19.9.77.

Narvik og Omegn Jeger og Fiskerforening har studert
de foreslåtte planer om bygging av terskler ved Nuorjokka og
Kjoriselva samt opprydding av elveleie i Nordelva.

NOJFF her ingen innvendinger mot disse planer dersom disse
ikke får betydning for de planlagte terskler i Skjoma og Elvegårds-
elva.

Brev fra NVE-VN til Industridepartementet, av 16.11.77.

SJ:ALEC. TERSKLER JENO HOVEDELVA.

P bakrunn av det foreliggende materiale vil vi anbefale at Stats-
'rs7tverkeneblir p&last $ bore o9 vedlikeholde folgendeterskler
(Lokalitetsbetegnelsene er de samme som i Vassdragsdirektoratets
utkast av 19. februar 1973):

NUOR.J OKKA
NJ 3: Det bygpe• en betongterskel med krone pAkote 9.00 (lokalt

høydegrunnlag). namsted og fastmerkeer merket av i terrenget.

NORDELVA
Istedenfor den tidligere antydede terskel i  kulpen neden-
for brua ved Nordalsdamen skal det foretas en opprydding
i elveleiet. net er spesieltstrekningen ovenfor brua som
virker li te definert. Arbeidene utføres i samarbeide med
Natur og landskapsavdelingen i Vassdragsdtrektoratet.

-) s: et bygges en betongterskel p utstukket plass med
kronehøydea.somlokalt høydegrunnla. narnsted OR

fast· rke er  merket i terrenget.

Før arbeidene i1angsettes skal detaljplaner for tersklene sendes
NVE-Vassdragsdirektoratet for godkjennelse. Nødvendig transport
til anleggstedene o; eventuelle massetaki eller ved elva skal foregå
s3 sknsomt som ulig, og det skal ryddes skikkelig ved arbeidets
avslutning.

Dersom problemer med fundamentering eller andre forhold skulle tilsi
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en endring av Jamtvpeellerblinhet, har utbygeren adan til
2 ta dette op zed NU-Vas'ra>di ekroratet, sot har denarterentets
fulle.akt til eventuelt 3 endre ·»legget.

et aj9res mer!so 5 at le·artrentet kan $loge revulanten
ytterli"1are tiltalr i hht. dette koneesjonnilkår dersom det senere
skulle rise seg nddvendig n? runn av forhold son ni C:a.Q: ikke
I-ter ti. l:,trl--,._el L.! oversikt 0 ...,r-r.

BYGGING AV NVE TERSKLER I SKJOMA

Brev fra Naturvernutvalget for Skjomen-anlegget
til NVE-VN, av 14.4.83.

SKOJOMEN KRAFTANLEGG - LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN

Vi kan ikke se å ha mottatt Deres

vurdering av videre bygging av  terskler  i Skjema, som antydet

i Deres brev. Utvalget har diskutert saken i møte den 06.04.23.

Utskrift fra møtereferatet vedlegges, i det vi håper på positiv

reaksjon fra NVE's side.

'-: ØT:: I \; T 1_·R\J::9 :'JUT\/ AL GET
";JÅNA,=:VIK ÅO;..(IJS

S«z9MEN3NLEGENE, EN 25.4.£5

tvalget kom undar bafarin dan 26.08.81 fram til at dat-

vu=d3es å bygge ytterligar= tra terskler. Dette jelc2r vsd

:: j : ::-2 l v sleta , He s t g j 2 r d b a ;<k a n o S v 2 c Ung d o m s h uset i 3 k j o  :-:- :: 2. l

'valet a på nytt vurdst byggir.gav oven7avnts t3rsl2::-,

·g s 'cnt til at ts:akl=s  =2 yg3=s. ette bsgrunns bde

ut [r2 naturvarnmessig, s val som estetiske hensyn. ::v ==
en viktig r;;iljcifaktci:::-i :alsr., sm .g.a. Ltbygginen

ha= 2pt ye av 2in verdi. Jtv2lgst siar  s29 tilreds d

,_, irkningen av cie t9 r s k 1 n e :: orn :::r by c i S kj o'7a • 1 j t f r a •=2 t :  s

anta utvaiget at by9gi7s zv e fcrslltte tsskier i st·r

;ra vil j3 bt å de skadana vi ser i da;.

'ltvelget er on at sa'en blir tatt op til sandling snares,



Brev fra NVE-VN til Statskraftverkene, av 10.8.83.

SKJOMEN KRAFTVERK. YTTERLIGERE TERSKELBYGGING I SKJOMA.

I brev av 14/4-83 fra Naturvernutvalget for Skjomenanleggene med vedlagt
referat fra utvalgsmøte den 6/4-83, fremmer utvalget på nytt tanken som
har versert en tid om ytterligere terskelbygging i Skjoma. På den bak-
grunn ble det foretatt en befaring den 5/7-83 hvor følgende deltok:

Baadstø - NVE, Innsetverkene
Paul Gamnes - grunneier
Mellquist - NVE-VN

Jensen - NVE-VN

Det er 3 terskelsteder som ønskes vurdert:
l. Ved ungdomshuset i Skjomdalen.
2 Ved Hestgjerdbakkan.
3. Ved Almåssætra.

På bakgrunn av resultatene som er oppnådd hittil, anser vi det berettiget
å foreta en nærmere utredning av saken. Vi ber derfor om at det i første
omgang blir foretatt profilering av de 3 aktuelle elvestrekningene.
Nærmere retningslinjer for profileringsarbeidene kan innhentes fra vår
tilsynsmann i Narvik.

Brev fra NVE-VN til Narvik kommune, av 10.3.83.

SKJOMEN KRAFTVERK.

SUPLERENDE TERSKELBYGGINGI SKJOMDALEN

P denne bakgrunn har vi ved Vassdragsdirektoratets Natur- og land-
skapsavdeling utarbeidet "et forslag til suplerende terskelbygging
i Skjomdalen" som med dette sendes ut til vurdering og uttalelse
hos de berørte parter.

Terskel (G) ved ungdomshuset har vært ment skulledekke elve-,
strekningen fra ovre virkningsgrense for terskel (G) til kulpen
under Lillefallet. For å redusere høyden på terskel (G) og oppnå
dybdeokning av noe betydning i kulpen under Lillefallet, har vi
foreslåttå dele strekningen i to ved åta med terskel (F) som
forøvrig også var med i den opprinnelige terskelplanen.

Terskel (F)/(G) vil ha god landskapsmessig/estetisk virkning. Dette
er kanskje ikke i samme grad tilfelle for terskel (L)og (M), men
her vil man til gjengjeld få en meget god økning av det permanent
vanndekte areal ovenfor terskelen.
For samtlige terskler synes det ligge an for bygging av losmasse-
terskel med plasttetting og støttefylling av sprengstein. Adkomsten
til alle tersklene er relativt grei,og sprengstein av egnet stør-
relse kan tas ut i eksisterede steinbrudd ved brua over Nordelva på
Fjellbu.
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Brev fra NVE-Hydrologisk avdeling til NVE-VN, av
1.4.86.

SUPPLERENDE TERSKELBYGGING 1 SKJOMDALEN.

Hydrologisk avdeling har intet å bemerke til plan om supplerende

terskelbyggingi Skjomdalen,

Brev fra Nordland fylkeskommune, kommunalavdelingen
til NVE-Vassdragsdirektoratet, av 13.5.86.

Vurdering.

Natur- og landskapsavdelingen vurderer bygging av terskel (F) og
(G} som landskapsmessig/estetisk gunstig. Bygging av terskel (M)
og (L) vil kanskje ikke i samme grad ha samme virkning, men her
vil man til gjengjeld få en meget god økning av det permanent
vanndekte areal ovenfor terskelen.

I en rapport fra Forsheim Forskningsstasjon i Klubbvik datert
30. april 1985 heter det vedrørende terskelbygging i Skjoma:

"En rekke vanntette terskler er bygd tvers over elva. De danner
fine kulper som fungerer som naturlige oppdrettsbassenger.

Sammen har disse faktorene en så positiv effekt at elvas natur-
lige produksjon av smolt er nær den samme i dag som den var før
reguleringa."

Forutsatt at det også i de nye tersklene bygges laksetrapp som i
de eksisternde tersklene, synes det ikke å innebære noen form for
ulemper bygge disse tersklene.

Plan- og ressursstryet anbefales å gjøre slikt

v e d t a k :

1. Plan- og ressursstyret har ikke noe i mot at tersklene (F),
(G), (L) og (M} bygges i Skjoma som foreslått av vassdrags-
direktoratets Natur- og landskapsavdeling.

2. Tersklene bør bygges med laksetrapp som i de eksisterende
tersklene.
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ensiemni£'_e_d__a_i

1. ?lan- og ressursstyret har ikke noe imot a.t

tersklene () (G) (L) og (M) bygges i Skjoma

som foreslått av Vassdragsdirektoratets Natur-
g landskapsavdeling

2. Tersklene bør bygges med laksetrapp som i de

eksisterende tersklene

Brev fra Statens forurensingstilsyn til NVE-Vassdrags-
dirktoratet, av 2.6.86.

SKJOMEN KRAFTVERK. SUPPLERENDE TERSKELBYGGING I SKJOMDALEN.

Vurdering av forurensningsvirkninger av terskelbygging.

Vi har begrenset kjennskap om tilførsler til og
forurensningsforhold i Skjoma. Ut fra de tilsendte dokumenter
synes ikke tidligere terskelbygging2 ha medfort serlige
forurensningsvirkninger.  Vi  antar at forurensningsvirkninger ved
bygging av nye terskler blir små og finner ikke grunnlag for å
foreslå endringer mht. terskelplanene eller stille spesielle
vilkar.

Brev fra Direktoratet for Naturforvaltning til NVE-Vass-
dragsdirektoratet, av 23.12.86.

SKJOMEN KRAFTVERK. SUPLERENDE TERSKELBYGGING I SKJOMDALEN.

I blandede bestander av laks og ørretunger viser undersøkelser at

ørreten dominerer over laksen på lav vannhastighet, mens laksunger

favoriseres av høgere vannhastigheter. Dette er også tilfelle i

Skjema, og resultatene fra undersøkelsene i 1985 viste at andel

laksunger i terskelbassengene var ca 45 8, mens den på stryk-

strekningene var ca 92 8. Ytterligere etablering av terskel-

bassenger vil derfor bidra til en økning i ørretbestanden. Denne

økningen i ørretbestanden vil etter all sannsynlighet skje på be-
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kastning av laksungene.

Rekrutteringen av laks er god i Skjoma. En vet imidlertid at laks

må ha rennende vann for å gyte. Det er ikke foretatt under-

skelser av gytehabitat for laks i Skjema etter bygging av

terskler, men det er lite sannsynlig at laksen gyter i selve

terskelbassengene. Derfor er det viktig .å beholde en del stryk-

strekninger for å sikre fortsatt gytemuligheter for laks. Dersom

gytemulighetene skulle bli ødelagt, må en regne med at laks i be-

tydeliqe menqder (smolt eller presmolt) må settes ut for å opp-
rettholde dagens produksjon av laks i Skjema. De terskler som nå

er foreslått bygd vil demme ned de siste strykstrekninger i øvre

del av den lakseførende strekningen. Denne del av elva har opp-

rinnelig den hgeste andelen av laks.

På grunnlag av de vurderinger som her er foretatt, kan en i

verste fall risikere fullt sammenbrudd i laksebestanden i den

øvre del av elva dersom de foreslåtte terskler bygges. Sann-

synligvis vil bygging av disse tersklene føre til en reduksjon i

laksebestanden, både pga. reduserte oppvekstområder og gyte-

omrder som flge av at strykstrekningene forsvinner. Uten at det

foretas undersokelser med sikte pa a finne ut om laksen gyter i

terskelbassengene i Skjoma, frarådes det derfor å bygge de fore-

slåtte tersklene.

Som et alternativ til bygging av terskler vil vi foreslå at det i

samarbeide med DN vurderes tiltak i elveleiet for å lette oppgang

og skape oppholdssteder for oppvandrende fisk. Slike tiltak bør

vurderes i hele den lakseførende strekning.

Totalt sett synes det i dag å være en rimelig god balanse mellom

strykstrekninger, oppvekst- og oppholdssteder for fisken. Direk-

toratet kan derfor ut fra en vurdering av de fiskerimessige

forhold ikke tilrå at tersklene blir bygget.
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LANDSKAPSPLEIE

UTTALELSER OG BEFARIINGSRAPPORTER

3rev Ia Sk ; omen-anieggene
tvais or naturinnGrep
men- a n. eagen e . av 22.2.71.

Ankenes kommunes

Anleggets forslag til plassering og utforming av en del steintipper er nå

ferdig. Arbeidet her vart konsentrert om de arbeidsplssser hvor men s@rid;

har kommet igang. Forslagene er overensstemmende med de rettningslinjer QL

ble enige om ved tidligere befaringer og konferanser med utvalget og med i-

skepsarkitekt Berg fra Vassdragsdirektoratet.

Det gjelder områdene:

A: Ipto

B: Kobbelv

C: Stasjonsholmen

D: Lappviklemmen

E: Lappviklia

Plasseringen av de enkelte arbeidsstedene skulleg frem av oversiktskart

SBP-26598, som ble sendt kommunen den 27.2.70. Detaljene er tatt med som ti:ag l,

2, 3, og 5.

A: I to bila 1.

Steintippen vil få et volum på ca. 300.000 m3, og konturen er stiplet inn på

kartet. Den vil bli lagt ut med planet på kote613, 2 m under HRV, og blir de

for ikke synlig når magasinet er fullt.

N!r det gjelder forurensning av Ipto med nedenforliggende vassdrag, så har anlegget

vært i  kontakt med Vassdragsdirektoratet. Man mente her at taren for forurensning

var meget liten, og hadde ingen betenkeligheter med plasseringen. Skriftli melding

fra direktoratet vil bli oversendt med det 6rste.

Nr det gjelder forurensning fra kloakk, s! vil vi i tillegg til de forhåndsregler

som allerede er tatt, begynne tippen langs stranda forbi bekken fra Lille Ipto.

Dette for om mulig å oppnA en enn! bedre filtrering gjennom tippmassene.



B: Kobbelv bil 2.

Kartet har også her en dlestokk 1:1000.

Tippen vil man f'orsØ}te! plassere i slukt a rett ut for tunnelen. ForA. fl plus

til massene(ca.300.000 m3), m! man fylle seg oppover et stykke, tippen vil dermed

fl en utf'onni.ng som de pltegnede kotene viser. Terassene vil ligge med5 m h¢yde-

forskjell, og skr&ningp& 5°.

C: Stas 'onsholnen bi1 3.

Også her tror vi tippen har f'Att en heldig plasseringi terrenget. At den blir

helt fiat oppå, og dermed f&r en ganske hiy skr&ning, er vanskelig A  gjøre noe med.

Tippplanet  m4  vere horisontalt av hensyn til skinnetransport. Det vilbli ut-

kj/rt ca. 280.000 m3 fra tunnelene.

D: La viklemmen bi1 •

Kartethar her mdlestokk1:2000.

Som det gr frem av kotene,vilterrenget forandres meget lite.Vi vil bygge osa

oppovertra tunnelen over ei li ta nate. Denne blirsdledes hevet 6-8 m.

Noe av tippmassen vil brukes til & demme opp for eventuellesn5res, kotene viser

en rygg i retning av knekkpunktet på tunnelen. Tippen Til inneholdeca. 250.000 m3.

E: La viklie bil

Påhugget liggeri et meget bratt amr&de, og naturvennlig tipp-plass i umiddelbar

nærhet finnes ikke. Anlegget ser det derfor mest realistisk at tippen (ca. 120.000 m3

plasseres i slukta3-00 n fra  p&hugget.

Da tippen imidlertid blir tor bratt tilA kJØre nedover(ca. 1:4),og f'or slakk
til at massene selv tinner veien,ml bilene fylle seg en bred veii sik-sak nedover.

Dette medf6rer derforJang og dessuten bratt transportvei,og en betraktelig

dyrere tipp.

Anleggetkan derforikke helt se bort tra alternativet med tipp lik_e ved p&hugget

(mellom dette og den otalte slukta), av Økonomiskegrunner.

En vurdering av alternativene, teknisk og Økonomisk, vil derfor bli utarbeidet

med uet f¢rste. Denne vil sendes til Hovedkontoret i Oslo, med gjenparttil

Utvalget.

223



Brev fra Vassdragsdirektoratet til Statskraftverkene, av
14.2.72.

Skjomen kraft verk - Landskapspleie/naturvern.

Vi vil her foreta den landskapsressige oppsurreringen som ble oebudet i
v&r ekspedisjon datert 20.5an:er 1972 til Statskaftverkene. Cjennor-
g&elsen vygser i :iet ·.resentligs:.e på det som kar fram under befaringen
1.-2.juli 1971. Det er s8.J.c:.;.es er.. rekke c1.!1legg:sstder som ikke vil bli
spesielt vurdert i derne semenhengen. Vi forutsetter en ny befaring
til someren.

Stasj osr&det i Latmvika.

Kommunens representanter giJ.rJ{ sterkt inn for å. etablere et friluftsor&de
omtrent der anleggsbrakkerie nå stå!'. De ønsker strandområdet frilagt ved at  ·re
en flyttes opp tak brakker:e. De hary videre freEmet ønske om å få bygget en molo
som tar av for vinden so  kor...n:er i retning fra SØr-Skjomen.

Vi finner tanken om dette friluf'tsor.irådet interessent. Vi anmoder derfcr
Statsk1•aftverkene on å t:nå.ers¢ke ulighete!'l fo-= å legge om vegen slik det
er uttrykt ¢nske oæ. Det ble ellers opplyst at Sta-:.skre.ftverkene etter
tidlieere avtale med kommunens reresenanter her utarbeidet en enkel plan
for nevnte molo. Planen ble let fra under befaringen. Det ble opplyst
at moloen ville kome til å innehcld.e  cc- ... 40 000 m3 stein, og a det er
langt mer en det sCJL'lkan skaffes fra stasjo:1som.rådet. Stein !:lå d'2rfcr i
tilfelle ki5res fra Lapviklia. Dette er uidletid unnelstein so ike
irrlder lokks av de iirensjonene son er; ndvendig or f% en sabil
:noJ o i bukten. ?2. g.cu:mlag av de opplysnir.ge!'le som fo·eligger firm.er vi
etter dette de prakiske mulishetene for f2 by&get en hensiktsressig cl>
s% vilsome at vi ikke finner  &  unne g in for  &  giennomire rlanen.
Under befaringen ble det imidlertid også lansert en tanke om å innrette
praktiske båtopptrekk i området. Vi forutsetter at Statskraftverkene
legger fram planer for slike, og at en tar stilling til prosjektet når
planene foreligger.

Ti tverrsla Lap viklia.

En del masse var kj¢rt ut på tippen. Det er meningen at denne tippen skal
skyves ut og fylle det dalf¢ret den ligger i. Der er det imidlertid ikke
plass til all steinen som må ut. Ny plass for tipping av stein er valgt et
stykke ovenfor den nåvrende tippen. Det forutsetter at en må lage en ny
anleggsveg rundt en ås for å komm fram til den nye tipplassen. I landskaps-
messig sammenheng anser vi den nye tipplassen for & vere bedre enn den "gamle".
Vi anbefalte derfor sterkt at en tar til å tippe på det nye stedet fortest
mulig. Den nye tippen blir liggende i en dal. Der går en bek. Forutsetning
for tipping nå derfor være at en skaffer et flomsikkert avl¢ for b2kken
gjenno tippen, evenuelt i form av r¢r. I priasippet gj¢r noe av det sarme
seg c;jeldende også for den "gamle" tippen.

Tipp Lappviklemmen.

Denne tippen var tidligere i sin helhet ment å skulle ligge i en ur syd,
syd-vest for påhugget. Den tipplassen m&tte fcrlates sist vinter pa runn
av sn¢skred. Etter det var anleggets ledelse i kontakt med kom!Iluner.s represer..-
tanter. Det ble da avtalt et tippirsen m&tte fortsette ¢st for påht:gget.
Under befaringen ble det enighet om at en skal fortsette tippingen i urer.
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om sommeren, mens vintertippingen kan foregå i det nye cmråQet. Dette fordi
tippen ¢st for tverrslaget etter vår mening ellers ville virke dominerende
på en uheldig rte vesentlig på grunn av sin st¢rrelse.

Tipp tverrslag Kcbbelv - overf¢ring Nord.elva - Iptovatn.

Forholdene skulle her ligge bra til rette for å få til en tilfredsstilJende
tipp. Detaljutfo,......,_ngen vurderes ved neste befaring.

Ti I tevatn.

Denne tippen er behandlet 1 vår ekspedisjon av 20.januar 1972.

Ti Stas 'onsho]men.

Også denne tippen br kunne bli bra. Detaljformingen gjennomgåes ved neste
befaring.

Tverrsl Losi.

Kartgrunnlag mangler. Derfor er det ikke utarbeidet skisse for denne tippen.
Det påviste stedet synes imidlertid å være vel egnet for en tipp.

Dam B&tsvatn.

Dar:unen synes å bli liggende godt i terrenget. Steinbruddet ligger under
H.R.NV. 0et ::..;cr..:.r:iegj eLler grus t2.tet. Forningen E.V morenetak.et I!lå ·o.eres
senere.

Dan Iptovat..
forl:.oldet ,.-...,rderes :l2 ..::r:1ere ved !'leste tefaring.

iegen 7·yo-a»' - [ -·--il»
V - .. ...,_ -L  ·•-'-'-'- ,-;,,:,  __ -_.··-""-·

Enkelte dele:r av d.er::1e vegen representerer avgjort de mes-r, negative lc.,ndskaps-
es sige trekk.  ·:ed de inr.grepene son ble vurdert under befaringen. Det er

på1erevet ei. rel2.tivt orr;fattende arbeider å ret--:.e på disse skavankene. Genere]
er det viktig at a.lie vaberg blir rensket :er sprengstin. Få er-elte
strekninger kan det gigres ved & skyve steinen ut i sden. Etter$lzende
spyling eller kostin%  v  fjellet vil vre nu4drendig for & f& et tilfreds-
stillende resultat ag2 steder. Po..C['_keJ.te st!'"eknir:ger må vegskråningene
retes opp sli at vegen f&r en la lirjefrin5. Store tilfeldig plasserte
steiner m& legges bedre til rette, sa:::idig  -:.;  andre utsprengte blokker som
er "l&st" ut i terrenget utenc.:. coppen r? as inn i denne. P& en del
strekninger r:1 vec;skråningene ti:.:',::::cs en del fmasse for å skaffe veks-
muligbeter. Deretter gj¢dsles cg s&es.

På flere strekninger har svaberg ra Latrcns side fått en helt svart patina.
Bergarten selv er neg et ys, ofte nesten hvit. Dette gir meget dcrinerende
sprengningsflater. Vi unser dette for å vre er glimrende anledning til å
prøve påspr::\yti:.--ig av s.s fal temulsj 0:1 på br 11ddflat-::r.e. Under befaringen ble
det påvist to partier der dette kunne vare a\i:tuclt. Vi an.!!loder Sta:tsk:re..f:,-
verkene at der.:i.e prØvE:n blir gj er•.i-J;:f¢rt snarest mulig. Vi anbefaler uk
av "Esso mulch". Den kan etter opplysninger vi har innhentet påsprø:-,-te.s ved
hjelp av f.eks. en vanl;i.g fruktres:pr¢yte. Vi e:-..· interessert i at de-: 6j enr..o::-
f¢res 3 forskjellige siags pr¢ver. Det er:
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l. E.mu.lsj onen sprytes ut i uoppblandet stand.
2. fuulsjonen påspr¢Jtes i blandingsforholdet, 2 deler emulsjcn cg

1 del vatn.
3. Emulsjonen påspr¢ytes i blandingsforholdet 1 del emulsjon til

1 del vatn.

Veg Lappvika - Lappviklemmen.

Her er det &krevet med en del vanlige justeringer av skråningene  og  etter-
f¢lgende gj¢dsling og såing.

Veg fra dalen ot Iptovatn (Trekkspillet).

Langs den slyngede delen av vegen er det påkrevet med en del opprettg av
veglinjene. Videre rc.åvegskrå.nir.gene, særlig fyllingene ordnes. En rr;k:e
steder må sprengstein i terrenget orr.kring ses sammen og plasseres i
veg.kroppen. Ztterat en har fått skikk på vegens linje og skrninger,blir

Pt-. å  a.icdsle og så til på vanlig måte.
Veger i området Iptov8.tn - Kcbbvatn - Båtsvatn.

I landskapsmessig sammenheng er vegene i dette cmrådet for det ::teste eodr:,
og til dels meget gode. :r;oen steder er det påk:"."evet å ordne opp en del
sprene;stein som ligger spredt or:".Y..ring i terrenget lane;s vege. Fer c.et
meste er vegskr&ningene ellers s% bra at det bare er ndvendig med uet;de-
lige planeringsarbeider fr en kan gj¢dsle og så til.

Vegen ennom orddalen.

Store deler av denne vegen er så bra at det b3..re e::-- ubetydeli,se a·,eret:.:.:--.:::-
arbeider so skal il 5r en an gidsie cs s. I erkelte av sjirze:e
er det pkrevet med nce ere arbeid. Sprengsein spredt terre%et c:5
vegen å hentes inn.

Vegen Jenn> Skiodalen fa sidentil dit elven deler seg.

Under '.:>efaringen ble det opplyst at den vegen sc:-J r.=ksisterte c.a -:..nle;;cs·-
arbeidene tok til, er utbedret sg forsterket av S+Ftt3kraftverkene i sa.--::s'.'?.l'
med avtale med Vegve3enet. Med den fcrhistorien denne vegen ha regnr vi
den strengt tatt for  å  li.gge utenfc vå1·t tilsynso!::råd.e. Under befarine;sn
fikk vi ir!lidlertid inntrykk. av at det ei{siste:::-e:::· en del ukla1·r.et :::ed. :::.e::::,-:-1
til vegens stand3 os status. Det synes a eksistere ulike meninger or
ansve..rsforh,:,ldet 1 treka.nten S-:.atsk.ra.ft.verkene - Vegvesenet - korr.:::v.r.en.
Vi tillater oss defor anbefale at Statskraftvekene snarest tar et
ini":.is.tiv for å s¢ke å skaffc klarhet i disse or10ldene.

Massetak lan s Vee7e.

Langs vege:::ie er de; en rek.'k.e stdrre og mindre reseta. Vi ¢!'!sker allE=Yeie
n rnt generelt & peke p a disse masseta ra planeres, gjgdsles og tils?es
eller tilplantes etter nerere avtale senere. Det pekes sc!::rlig på at de
stedene hvo massE: t:.ake!1e ligger lie inri.til elv eller vo.tn, vil :'å en svæ·;:,
gunstig virk.nir.g,dt.:rJo:rr.. en g:r2.:ter ut så eye masse at elet blir stående vat:1
inne i de tidligere massetakene. Dette er imidlertid forhold vi regner zed
å ko!rl.T.'le tirake -ic:i 1 1.mder neste beferin. vi her for¢vrig ocså cer¢rt- d'=::-2
i vår ekspedisjor av 3.august 1971vedr¢rende sasbehandlingen o grunnd.r:.er
i vassdraget.
Administras·onssenteret nå Elve ard.

Vi synes admiuistrasjonssenteYet på Elv"=gard ced kontorbrakker, verksteder,
lager og boligcmråde har fått en god plassering og utforr:1ing.

H. Sperstai
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Brev fra Skjomen-anieggene til Anenes kommunes
utvalg for naturinngrep i forbindelse med Skjo-
men-anleggene, av 12.1.72.

VEDRJRENDE STEITTIPP ARBEIDSSTED IPTO, SXJO!EY-AILEGGENE.

Plager z:ied an, og is har gjortat plasseringav  teintippen pl Ipto dtte tu

opp til helt y vurdering. A tippepd isen  om rinteren riste seg risikabelt,

og å benytteomrldett:iell011ætV og at. vannstand er heller ikke ideelt.En

befaring, meddeltagere fra anlegget og naturvernut'ft.l,:et, ble foretatt den

il. januar 1972, og mankom da tramtil 3 alternatiTe uttørelaeealter. DiHe

ril det i tur og orden bli gjort greieror nedenfor.

Alt. l. Man plassererden reeterendedel aT tunnel.maaaen (ca. 300.00 Ln3)

underfjelletrett sir for tUMelinngangen.OmrAdeter skravert

innplkarti mlle•tokk  1:10.000(bilag 1). Det kan her b2i snakk

Oil terruaer i sriningen, l terruae p& 70-80 m breddeog ca. 20

hirde, ril n& ca. 200 , 2  terrasser  p&  30-l0 bredde og ca. 1

h5yde,  ca. b80 •

Alt. 2. Man benytterseg ar  et hsydedrag pd andre siden er bakta, rett ut for

tunnellpninen. Dette rorlenge "tilbake" motp&hugget sa antydet

pl detaljkartet (bilag 2).

Alt.  3. Nan benytteraume hjdydedrag  om i alt. 2, sat enkolle rett ut tor

plhugget. Begge deler dru aot hTerand.re,men man lar det bli igjen

en dpning for 4 danne en naturlig  avslutnins avdet lille dalffret.

Alt. 1 vil ned en del terrengbehaJ\dling bligodt skjult. UIepea eri t-nte

rekke ru tarn cm rlnteren, til sine tiderkan nok c::arldet bli utsatt for til-

dels store s#ras. Det kan i denne samenheng nemes st reie ti] Kjaarda ble

flyttet herfra p.g.a. ruta.ren. Anleggaeaaig ril alt. l bety $kte transport·

omkostninger  i torhol4 til b'4e&lt. 2 og 3,  -at at arbeidetpd selvetippen

blirat;rre. Snllfplager utenca ru rilogal bli relatirt store.

Alt. 2 br med litt planlegging, samt en del terrengbehandling, bli meget til-

fredsstillende. Da veien fra kontoret til brakkene ikke er dimensjonert for

omfattende transport, må man lage forbindelse rett fram fra tunnelen. Dette

også for å få minst mulig trafikk forbi brakkene. Forbindelsen må imidlertid

fjernes dersom man tar sikte på å bevare denne siden av bukta mest mulig urørt,

sg her går nek med en del kostnader.

Alt. 3 tar sikte på å unngå mest mulig bortskyving av massene til forbindelses-

veien. Man gjr i stedet denne litt mer omfattende ved å bygge på kollen et

ned av kontoret. Utbyggingen av h¢ydedraget blir da mindre. Alternativet er
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det absolutt billigste (kortest transportlengde og minst utdozing), :g na:-

messig skiller det seg lite fra alt. 2.

Brev fra NVE-VN til NVE-Statskraftverkene av
14.11.73. m/oversendelse av rapport fra befaring
av Skjomenanleggene 2.7.73.

SKJOMENA.NLEGGENE- LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN
Til Deres orientering oversendes vedlagt den rapport var ing.
K. Svendheim skrev etter befaringen av anlegget i sommer. V:. for-
utsetter at arbeidene blir utført slik det er gjort rede for
i denne.

Med deltakere fra: Ankenes kommune A. Pettersen,P. Gamnes.
M.Markusson,A.Nystad,H.Pettersen). NVE-Statskraftverkene
P.T.Smith.E.Kummeneje,0.Berg) og Vassdragsdirektoratet
(K.0.Hillestad,K.Svendheim).

Asfaltemuls 'onsprover

Langs en fjellskjæring på vegen Skjomen-Sørskjomen der en har en  svært lys
og iyenfallende steinsort var det etter forslag fra VN gjort prøver ed på-
spryting av asfaltemulsjon av forskjellig styrkegrad. På felt 1 var på-
sprytet ren emulsjon, p&  felt 2 var to deler emulsjon blandet med en del
vatn og på felt tre var like deler emulsjon og vatn blandet sammen.

Det var tydelig at prøvefeltene var blitt for mørke, selv feltet  med like
deler emulsjon og vatn var flere nyanser for mdrkt. En ble enige om at an-
legget i første omgang skulle prøve 1 del emulsjon blandet med to deler vatn.

Forøvrig skulle anlegget her også legge ut prøvefelter med den bestilte Ess-
binder emulsjonen så snart denne ankom, slik at en til neste sommer kan vurder,
samtlige prøver i sanmienheng. Også denne skal da sprøytes på med forskjellige
styrkegrader.

Lap2pPviklemren

Brakke- og parkeringsplassen nedenfor tippen planeres - dvs. kantene jevnes
ned slik at overgangene til terrenget rundt blir mykere. Gjødsling (full-
gjødsel)og tilsåing (fåresvingel).

Bekken gjennom tippenmå sikres enten ved at den leggesi rør eller ved at det
graves et ordentlig sikret  far  for denne.

Nedre del av den lille ti en dozes ned - forøvrigkan den ligge ubehandlet.

Kantene på hovedtippen rundesav - men en må her påse at en ikke lager "vom"
på den - dvs. en ny kant utenfor den tidligere.

Tippen gjødsles (fullgjødsel) og tilsås ''tynt"Æd fåresvingel (ikke over ca.
2 kg/da).
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Anleg5veoen La viklemmen - hovedve7en

Kantene brekkes ned og vegskråningene gjødsles med fullgjødsel og sås til med
beitefrø - evt. iblandet litt fåresvingel. På den nedre strekningen - dvs.
i området ovenfor Lappvika - er det tilstrekkelig med gjødsling.

Lappvik lia

vre_tlPP. Den nordre del av tippen sdkes slaket av ned mot det opprinnelige
terreng. I den andre enden følger den vegen. Tippen rundes så kraftig av
ved at massene trekkes innover. Forøvrig gj¢dsling (fullgjødsel) og tilsåing
(beitefrø - evt. en blanding av fåresvingel og beitefrø). Det er ellers vik-
tig at tippen ved den endelige forr.1ing får beholde de "bølgene" på planet den
nå har.

Vegen opp til tippen jevnes ned, gjødsles og tilsås.

Den lille snuplassen ved siden av elveløpet kan med fordel skyves ned mot dette.

Forøvrig ble det fra VN's side gitt uttrykk for at en fant det noe betenkelig
med bekkeløpet som går gjennom tippen. Dette fordi en fryktet for at løpet
med tiden ville gå tett slik at det oppstår fare for utgraving av tippmassene.

Midtre_tip· Runde tippen av ved å trekke massene forsiktig innover slik at
disse ikke glir ut. Gjødsling (fullgjødsel) og tilsåing (beitefrø).

Også her ble det betenkelig i å ha et bekkeløp gjennom tippen bemerket.

Nedre_tiEE· (vegskråning) Også her avrunding ved at massene trekkes innover.
Skråningen gjødsles med fullgjødsel.

Stas 'onsomradet.

Tippen avrundes, gjødsles (fullgjødsel) og tilsås (beitefrø) på vanlig måte.

VN ba her om at det utarbeides en planskisse over området samt om at tegningene
for portalbygget ble tilsendt for vurdering.

(Spørsmålet om hvilken trase vegen Skjomen - Sørskjomen her skulle gis ble
diskutert av kommunens og utbyggerens representanter).

3. juli 1973

Sørelv

Tien. Det stre hj@rnet bdr dozes ned (senkes). Massene skyves stover.
Tippen gjødsles med fullgjødsel og superfosfat og sås tynt til med fåresvingel
(ca. 2kg/da).

Brakkeområdene dozes utover - gjødsles og sås til.

Massetak. Runde av og forme taket etter landskapsformene rundt. Slake over-
ganger til det tilstøtende terreng. Det må sørges for et skikkelig far for
overflatevatnet slik at unødvendig gravning unngås.

Gjødsling (fullgjødsel) og forsiktig tilsåing med fåresvingel.

Tverrsla K'9ris
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Brakkeområdet dozes ned, gjødsles og sås til.
Bekken b@r gis et skikkelig sikret far over tippen.

Kobbvat Statskraftverkene lovet  å  utarbeide og legge fram en plan for hele
stasjonsområdet før arbeidene settesi gang.

Et viktig poeng her er at uttak av masser (til st@pesand m.v.)m sokes kombi-
nert med utgravning av utlØpskanalen for kraftstasjonen.

VN hadde ikke noe å bemerke til den foreslåtte tipplassering forutsatt at de
bekker som løper inn her enten ledes utenfor tippen eller legges i rør eller
sikres på annen måte.

Ipto

Denne tippen har fått en både uheldig plassering (retning) og form ved :eil-
tipping sist vinter. Slik det hele nå ligger an må en bare forsøkeå gjøre
best mulig ut av situasjonen. Kantene rundes av - spesielt sidenmot vatnet
må slakes mye for å bli stabil. Massenebør mest mulig skyves mot brakke-
området.

Platået hvor utstyret lagres bør senkes noe.

Tippen holdes åpen for massetak. Forøvrig gjødsles den (fullgjødsel og super-
fosfat) og sås til med fåresvingel.

Adkomstvegen over til lukehuset m.v.m legges så lavt som mulig.

Rundtindelv

VN synes det vil være svært betenkeligå 13 vatnet finne veg selvpå strekninge
fra vegen og ned til Ipo slik Statskraftverkene har antydet. Kontoret mener
at det her vil vise seg nødvendig med graving av en kanal og at denne også bør
sikres (med steinplastring o.1.). I så fall vil det i følge bygningssjef Smith
vaereet &pent spdrsm%l om overfdringen i det hele tatt er konomisk l9nnsom.
Statskraftverkene lovetpå denne bakgrunn på nytt å vurdere Økonomien i for-
bindelse med overføringen av Rundtindelv. (FraVN ble det poengtert at om
overføringensløyfeskan også en foreslått grunndami utløpet av tjernet på
nedsiden av vegen sløyfes og at dette derfor må tas med i regnestykket).

Kjårda

Det må her foretas relativt store oppryddings og istandsettingsarbeider på
dammens luftside før dette kan aksepteres. Bl.a. mamassene renskesned fra
fjellskrentene og mesteparten av dennemå kjøres bort. Også "bet.:,nghaugene"
her ligger for høyt og må derforbrytes opp og fjernes. Generelt kan en si at
en mellomvegen og damfotenikke kan akseptere  at masse ligger hoyere enn
vegbanen.

Dersom vegen langs dammen skal bibeholdes må det bygges broer både over flom-
løpskanalen og tappeløpskanalen. Dessutenmå selve veglinjenmarkeres adskilli
bedre en hva som er tilfellena.
Massene som er  brukt til riggplass for betongblanderim.v. maenten kjores
bort og plasseres i en tipp pa et dertilegnet sted eller evt. dozes utover
og formes til.

De ber9rte arealer gj@dsles (fullgjddsel) og sas tynt til med  faresvingel.
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Brev fra VN til SBP, av 18.6.74.

SJOMINANLEGGBKB - LAHDSUPSPLBIE/NATURVERlf

Vi viler til •t• daa 11 d.m. der FladYad, SBP,Ræatad,SIA, Hoff IDI,
arkitekt Mapua og s .. ndheim VN deltok.

ltOBVATR D.ST.

ArkitektMapua hadde tegnet inn •t Hparat adkomttlr-. l det aydfatr•
hj9raet xv portalbygget. Det var enighet om at detteville vere uheldig
estetiak sett og at en hell•• burde kobinere adkomaten med friskluft-
innta±et i det nordestre bj9rnet avmuffehuset ved at dette ble uvidet
ne'

ltter VII'• •YD bfr 66 kY-tllljen sl abaolutt •flt••ffrt ut fra liden av
auffehuaet og rett vestover slik mastearrangeenter pl foraldea av bygget
kan unngds - selv o dette skulle medf6re elitt h9yere mffehus,

LAPPVInEMHII•

Det forhold at hale skjeringen fora porten inn til ventilkameret bliser
full av 1n; o• -,lntaren, gjfrdat ddvndig I byge et koablnert &clk ... t -
og ventilaajoaatln. innai denna •. Tårnet ril rage et par meter over
terranaat i bak.kaut. Sett i frat vil nok detta hnpt ått• bli aoe hfyt
og dinerende. i kan iidlartid vanskelig se at det fi-• aa4r• alter
4 I9se adkomst og ventilasjosproblemet her pi so gir en bedre terreng
messig tilpassing og som saidig kan aksepteres teknisk og kooisk.

Brev fra VN til NVE-Statskraftverkene, av 23.1-
75. m/oversendelse av rapport fra befaring av
Skjomen-anleggene 12.9.74.

Som det framglr av rapporten er bidekomaunen og VN av den oppfatning at
det har Vllt'taatHtalt for lit• nlrdet gjelder oppryddinge og iatand-
aetting  arbetdenepl anlaget da  iste Anne. VN er for sin del fullt
klar over st anlegget - bl.a. p.g.a. budajettt'ed11k1jonaa forri lrat -
rent afd1kraftme  aig nl har flll't inne i en vanaketl, periode. Iaidl•r-
tidrneaff vi at dette ikke kan tjene aom unnaltyldnins for atf.elta. aale1g1-
vegen stort sett ligger likede i dag som de gjorcWfor 4-S Ir siden. Bi
baller fo-r at oppryddingaarbeid•ne pl flere anleg .. pluaer hwr Hlft an-
leggsarbeidene forlenget er ferdig, ennl ikkehc atartet opp. ror oH

virker det de11vene •• om de land•kap  MHige arbeidene de date Irene
pl Ullp miter l alt fer  stor grad er blitt • 1alderin11po1t pl anlegpta
arbeidsprogram,

Med deltakere fra: Skjomenanlegget(E.Kummeneje,T.Johansen,
R.Svartvatn,K.Knudsen,H.Øksnes,A.Pettersen,E.Hoflandsdal),
SBA(T.Vinje,K.Liavaag),SBP(K.Y.Nilsen), Innset-verkene(F.
Thingstad,Sivertsen) og VN (G.Lervang).
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Ve en El ve. ard - Sørskj cr1en (Lar.pv i_½_L.

De oppryddings- og istandsettin2s,1rhcirtc!'" ,:;ur: !:i'r ble :mbefalt under
befaringen  1.  og 2. juli 1971 var enn°, i>:·.:..:uL•·ort. Som det framg5r av
rapporten fra denne befaringen - overc.;l:nc!t Li:..;;:raftverkene ved brev av
14.2.72 - er det påkrevet me<l rel1ti\'l c,!·1 f:1ttenJe arbeider for årette på
denne vegens mange "skavan!er". ri n";,ot·erer ltt;r at alle svaberg Må renskes
for 1 Øs spreng s te in . På enke 1 te s t re lrn in g er :: ve gs k :- ,fo  in p,ene jus te re s s 1i k
at vegen flr en klnr linjeføring. St0rc tilflJig plasserte steiner mÅ
legges bedre til rette samtidig so:-- ilnrl:,..: utsprenr;te blokker sof!l er "blåst"
ut i terrenget uteno::: .1egkroppen enr-cn :1?1 Lis inn til denne eller plasseres
i groper o.l. og dekkes ned finmasse. P? en <lel strekninger er vegskrA-
ningene for storsteinet og må derfor p:1fi..'1rcs finmasse for å skaffe vekst-
muligheter. Vegskråningene gjødsles og tilsås.

Forøvrig vises til forannevnte rapport.

Prøvene med påsprØyting av Essbincier crr:ulsjon på de lyse fjellskjærings-
partiene synes å ha falt relativt heldig ut rent fargemessig sett, Men det
er for tidlig ennå !i dra noen konklusjcin nar det gjelder holdbarhet.
Anlegget lovte å påføre stoffet på resten av flatene i løpet av høsten og så
kan det hele vurderes neste år.

Anleggsve en La vika - Lappviklemmen

Heller ikke her v.1r l.1ndsk.1psplcie.1rh.:i.clt·r uu·.;irL. Som nevnt i rapporten
fra befaringen i 197l justeres kant1ll· (>, ls ::rrnvstein utover svabergene
samles sammen og pL1!::iseres i fordypinrer. Skrin ingene pifores finmasse
der dette er ndvendig. jodsling, og tils?ing.

'I' i p ppyik le mrnen

rste delen av t ippen var ferdi dozet. Deu har bide  ftt  en tilfreds-
sti llende formn og en vod tilslutning til terrenget rundt.
Resten av tippen er frst o fremst fer hrtt ·;z har ops fr drlig
tilslutning til terrenet i den nord=hsLre enden. Iler mi kanten avrundes
g den f(,rsenkninr,cn. en har mot terren1•,c.:L fylles i_ie:n or: gi.sen myk over

gany.

Avtrappingen (terrasseringen) pi topper virker gunstig.

Bekken som renner inn ved tunnelen mA cuten sikres ved plastring o.. eller
fres utenom tippen.

Tippen gjødsles og sAs tynt til neste Ar.

Adkomstmulighetene til tunnelen ble disLuLerL. Det var enighet om at det
ville være uheldig å ha en eventuell rradkerst liggende hell eller delvis
oppå tippen. Spørs  let om adkomst via en synk bør vurderes.

Lappviklia - øvre tipp

Bra planert og tilformet. Bekkene sor renuer inn i tippen m holdes under
observasjon. Bl..:i. r1c1innløpet i tir;cn jevulig renskes.

Tippen var nylig delvis gjødslet op t ls.'',JJ '.)ten sµ(."rsmÅl om det har skjedd
vel sent på året. En PV3ntuell o\•crs in b-."r vurderes til sor1meren. Over-
gjødsling må i alle fall foretas bli.de til sommeren og noen år framover.
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g .'- } {edemurer, uni»e f4re vtnet :2·' :!! ' utn f:are fr alvrlye

r:r:n·in11,•r. Hvvrl:cn i·,,!'\1 1:un1•[l cll,.r ·:. I, 'itk ,_[..'_,I'! fl.'i !lC'.'.:trt ,,rr'· 1,,r_ ve·-;,:nt-

lige innvendinger mt at dette ble pd. art setin·en m ·'a iridlrtid

v.re at om.det lir holdt under lust t ·r.er esjon: ·den f¢rte tiden or

.1t en vell 11/lrste lt•,1:n til -1Lvl.1 rlif·L.: ','.r.1":n ·, r ,·tl,·r 11hel,)i.gc <1t.::Lag, <;traks

stepper overfringe:a g sikrer de utsate artier.

De vrige anleggsstedene

Ct t e r s om  cl t s i den h c f1 r in <:::en i 1 9  7 3 h \ , _: : l:.. e L  •J:  1r u t f Ø1· t e 11 P.r  ::;a t t gang

oppryddings- og istc1nJs12ttinsarbeic:,_•r p,'\ .. rndrc ..1aleg2,ssteder, var det enig-

het om at det hadde liten hcn;:;ikt :1 ;h2iJ.re disse nå.

Generelt

Det ble bo.de fra korl";• ..mcms 0'.2 \' c;1.r),- ·--Lr.:,L ·:._,,· ·.uffclsc u\'t.'.r at de

Laudskapscssige a::.:.l'.iJ1e hadde '::-.:. L ".  ': tui .L ... :1'<!.:mg vP-d a:1leggct de

s i.s t e å rene . F r :.1 r-.l 2  2 2,s l edel sens s'  ' i.: l e t i derne fo r b i n de 1 se t rukke t

fram endel rnme.,ter -;·:,;,, :'"'..in l"le:-:te i  .. :1 -r·.·1J klll:1 f.:rkl:1re f.,rsir:elsene.

El.a. ble det hru:1der r-.e'.'11l .1 ::=:.-: t· .. '.:' .. - - ... :.1-: c1 t:a(:de riatt red å skc1ff1:

kvalifiserte mast(1:1k ..nere. Delle ·• · .·,; .:1. L"l':i,Jltert i. at noen av de

dozerkjørerne en J.•irl .J.vsatt tL ,1'.":· ·(1 d:1::;- ,_,u i::;tanclsettinsarheider

hadde må.ttet ol:'\ci ri;.,2res til andro.: u·< , Ltt...::- c1,1L..:...:.g::.le<lelsens rncninR mer

presserende oppgaver.

Kommunen og VN fant eiet s;iesielt ere:-,-··· .. L le: :'.:anee r1il me<l anleggsveger

som er bygget, blir li2'enc.i0. Ar eC_[: :r u:...L·n .JL de grunnleggnde oppryddings·

og p 1 aner ing s arb e i <le r b 1 i r ut fø n . it e rs 'e a har gå t t svi <lt lang

tid si<len disse \'C£'8;".e ble :-·r:1r:1f(,.r'.'" li«r ,:.,t ,· 1'.'l'. steder forlengst hegynt

å gro til langs disse. ·:.-:;rs/1 \·t:::-<1e '1 i•r;u\"_•:.: opp til den standard ut-

seendemes:;ig se::t so:'.1 c:1s_elig c:'."'  ·: :·,:i· ; 'r !'.'.lL'L'.<Svere.r i dag, vil dette

mange stede nø<lvend1·-:·c:.jør 1)1.c1. 1<,1·:(·rill:!S,tr\,ci.t!er som vil resultere i
at det meste av dee..\.! vez,-:tasjon r .[;it. f 1t2rrr1ed må en på disse rartiene

i bokstavelig forstand starte på bar bake  izjen pi dette feltet og mange

vekstår er så gatt tapt. K.SU€17dh.il,n

Brev fra VN til S, av 19.6.75.

SKJOMINAHLBOOET. OVER.TAQlSESBØAR.ING.
LAND SICAPSPLBIE/NATURVElltiJ ..

Vi viser til notat fr.-tK.Y.Nilaen om ovu:takels.ubefaring av Skjoanlegget.
Vir tilayu•ann Gunlllllr Lervang vil va ti.,lstef\· ved nevnt• baf•'-"•• Vi ar
kjent med, oahar••' fltt bekreftet avanlewPleder lulaanaje?jt arbeidene
med da laDdakap--aiga forhold Hu.,r ··.•r.ter t-,oplanen 1:Økat dat vil
vara lita aoaaUlli'1i• "ferdiaatta,.t"' .._, d'emiebafarinaan.  .;;;;·, ..

S'
.. . .;

VN vil lt.,_.;:.f{lbaka til da 1&114,fapåaeHiga forhold vad  ....... befariq 21. aupat
hvor .0.Hil:le1tad vil ... ti.latlla:  ..·<ic•handheia vil Meta an orienterende
inspeksjon19. og 20. for 4 fortrede befaringen den 21august.

Dat ar ,alla at kOIIIIIUllenø  l-,:- .l.Tlllt• reprHeatert ji 21. Vi •il kala  
tilbaØ'' ti 1 nanaara datalJ•. ••ner•. ify,·
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Rapport fra befaring av Skjomen kraftanlegg, den 11 og 12.11.75.
På befaringen var følgende deltakere: Svartvatn(Skjomen anleggene),
Berg (VN), Lervang (VN).

LEMMEN. Tippen var ferdig planert, med meget godt resultat.
Den var ogs& tilsAdd. Gjodsling b6r gjentaes i 3-l+ 2r.
Bekken som tidligere gikk gjennom tippen var nå fort
forbi.

Der bekken kommer frem etter å ha passert vegen, bor
selve bekkefaret renskes opp og sikres.

Vegen opp til bassenget ovenfor tunnelinngangen er planert
ut, men den har fortsatt preg av veg. Denne må planeres
bedrgs2 mot bekken avrundes den bedre.

ADKOMST TUNNEL  /  ROR.
Denne anordning er nå ferdig bygd. Den er satt opp på
skikkelige fundamenter. Det er ved tidligere befaringer/
rapporter blitt hevdet at rorene skulle fylles ned.
Vi kan nå utfra det faktum at dette ikke lar seg gjre,
da en ikke får masse over alle rorene p.g.a. vegen inn

til tverrslaget, slyfe dette påbudet. Det fylles inntil
slik at fundamentene ikke synes. Ellers vanlig opprydding
og tilsåing.

DRIFTSHYTTE.
Denne er plassert uten at vi har vært inn i bildet og

plasseringen er ikke god.
Det hadde vert nskelig at denne hadde vært plassert i
enden av rorgata - på platået under inngangen. Vi vil i
vinter se hvordan sno og vindforholdene vil bli - det
kan også tenkes andre muligheter avhengig av dannelsen

av snfonner.

Stikkrenne, viser til rapport av 30.10.75.
Ved nedre tipp skulle det nedlegges en stikkrenne for

åta vannsiget fra lia ovenfor.

Denne var nedlagt,men på feilt sted. Heldigvis ble dette opp-
daget for skaden ble for stor. Gravingen som har blitt må jevnes
ut.
Midtre tipp. Her var sikringsdammen bygd, men tilfylling var ikke
utf6rt.
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Selve sluttforelsen av arbeidet hemmes av at bunnplatået

skal brukes til midlertidig lagerplass. Det er også opp-
lagret en masse grus for senere vedlikehold av veiene -
Disse haugene med grus skal i henhold til tidligere befar-
inger og rapporter lagres slik at en til en hver tid har
kontroll med de, de skal også ligge like ved vegen inn i
massetaket. Det forutsettes at det hele settes i stand
når behovet for grus er dekket.

Vegen inn i massetaket legges slik at en fra den eksister-
ende vegen kan kjore rett frem og ned i massetaket. Ikke
slik som n& ved f6rst & kj5re langs og s& en tverr sving

n ned i massetaket.
Den gamle vegen som går videre nedover dalen legges utenfor
massetaket, inne på kanten i skogen eller i skogkanten.
Ved befaring den 18.12.75. var dette delvis gjort og med
godt resultat. p.g.a. store snemengder må detaljene være

til sommeren.

Ved en tidligere rapport var gjdsel og såmengder falt ut, dette

bor taes med ved oversendelsen til Skjomenanlegget.
Det brukes ca. 50 kg·superfosfat pr.da. ved fste gangs gjdsling.
Samt 50 kg. fullgjdsel., ved senere gjjdsling bare fullgjdsel

5o kg.pr.da. Såing 3 - 5 kg. pr. da. Her brukes 1/3 Kvein,

1/3 f&resvingel, 1/3 rdsvingel·
GL.

Brev fra NVE-VN til Statskraftverkene, av 30.10-
75.

SKJOMEN KRAFTANLEGG. LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.

Vi viser til befaring 21. august d.å.hvor representanter for Narvik kommune
og Statskraftverkene var tilstede.

Vi vil her komme med en oppsummering av det som ble bemerket under befaringen.

Tipp Los i.

Tippen har god beliggenhet og de resterende tunnelmasser kan med godt resultat
legges som en videreføring av tippen mot vest og syd. Tippen gis en svak
helling mot terrenget på andre siden. Der tippflaten møter det opprinnelige
terreng bdr flaten gå mest mulig horisontalt inn mot terrenget. (Kfr. side 41
i "Sprengstein, tipp og landskap").
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En forsenkning midt på tippen rundes godt av og beholdes. Det samme gjelder
en mindre forsenkning lengre Øst.

Helt Øst mot bekken er tippen ført noe for langt. Man kan sannsynligvis rette
noe på dette ved å runde av og føre massene noe nedover. Man må spesielt passe
på at bekken ikke får anledning til å erodere i tippfoten.

Finmassene kj@ores ut pa tippen, og det gj@dsles og s#es (kfr. "Sprengstein,
tipp og landskap").

Kanalen fra tverrsla et.

Kanalen rettes opp og steinsettes. All masse på Østsiden fjernes og legges mot
tippen og denne gis en skrning ned mot kanalen.

Ved brakkeleiren ryddes det opp og stein og løsmasser på fjell fjernes.

Darn Norddalen.

Jordmasser er utkjørt på luftsiden av dammen og godt formet. Mellom dammen og
vegen ligger noe oppkjørt masse som planeres ut. Ved venstre ende av dammen
ligger en del sprengstein utover fjellet som må fjernes. Vegen inn til dammen
planeres ut og tilsås. Brakkene fjernes og området gis en generell opprydding.
Det gjdsles og s3es.

Stas 'onsholmen.

Tippen og forsenkningen i den avrundes og gis en god tilsluttning til terrenget
Elveleiet gjennom tippen steinsettes for å hindre erosjon.

Massene i vegen som fører til lagerplassen fjernes og restene planeres ut og
tilsåes. Det samme gjelder vegen inn til tippområdet.

Massetak F'ellbu.

En del av dette var ferdig planert og meget bra utfdrt. Planeringen bor fort-
sette rundt hele massetaket.

Da det er tatt en del masse for nær vegen, må en for å forme dette skikkelig
legge vegen i en terrasse i den p1anerte skråning.

Inne i massetaket er det kjørt en del grus for lagring,og bunnplatået vil bli
benyttet til midlertidig lagerplass. Disse arealene settes i full stand etter
bruk.

Hele massetaket gjødsles og plantes til med skog (furu).
Avd.ing. Lervang vil ta kontakt med skogreisningslederen i Narvik om dette.

Rundtindoverførin en.

Kanalen er ferdig og deler av området er tilfredsstillende planert. Den del
av kanalen som er sprengt ut, må sikres av hensyn til den alminnelige ferdsel
i området. Hillestad ba S vurdere muligheten for å bruke enten Svalbardrdr,
betongrbor eller stpe dekke over kanalen og s% fylle masse over. Vi ser helst
at en finner en løsning som ikke krever oppsetting av gjerde.

Ito.

Lukehus - driftssentral - mannskapshytte. Det fylles inntil husene jevnt med
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terrenget omkring. Mannskapshytta som skal bygges i tre gis en mørk brun beis.
De andre husene beholder sin betongfarge (ikke males).

Tipp Ipto.

Tippen som nå brukes som veg, planeres ut - se tidligere rapporter.

Selve vegen forsterkes,eventuelt heves og det legges ned to "stikkrenner" av
Svalbardr@or.

Lemmen.
P.g.a. snøforholdenemå det her bygges en adkomst til tverrslaget.
et forslag til utførelse fra  ing. Svartevatn, S, som vedlegges. I
dette forslag kommer til utførelse må  rørgaten settes på skikkelig
fundament. Det tilkjøres masse for å dekke rørgaten.

Vi har fått
tilfelle
st@opt

Det sørges for en god tilslutning av tippen til terrenget og særlig på tverr-
siden mot fjellet. Massene føres rett inn mot fjellet som nevnt tidligere.

Bekken som nå kommer nedover fjellskrenten og går inn i tippen må ledes utenom
tippen. Anleggsvegen opp til bassenget planeres ut når utbedreingen er foretat
Lia.

Øvre tipp. Denne er nå ferdig planert og tilformet, deler av den er tilsAdd.
Tilslaget er dårlig og gjødsling må gjentas.

Midtre tip. Selve tippen er meget bra formet, bekken som gar 1nn tippenu m@
sikres. Det bygges en enkel betongdam, hyde ca. 1,0 m med stein pa beg;e sider

Nedre tiPP· Bra formet, men det m@ 1ages en stikkrenne for @ lede bort vatnet
som siger nedover lia.
Bekken ledes til eksisterende stikkrenne.

Stas 'onsomr#det - Sor-Sk 'omen.

Dette tas opp og diskuteres ved en senere befaring, kart over området ble ut-

levert. Enighet om at stasjonen skal beholde sin betongfarge (ikke males).

Vegen o lia.

Vedrørende skråningene er det å bemerke at det ofte er bedre å legge massen
fra grøfta opp i skråningen for å bygge opp mot nye utglidninger, og  å få sådd
disse til for å få de stabile.

S r@ tefelt - f'ell.

Nedenfor  prfvefeltene,både på fjellet og nede ved fjellfoten, ligger en del
sprengstein. Løsningen her må være å prøve å tilføre noe finmasse mellom
steinene for å få det til å gro slik at en får en viss vegetasjon. Ellers
får en prøve å hente inn til vegen det en kan ved å bruke gravemaskin med lang
arm.
Under samme befaring ble en del av de tidligere utpekte terskler befart.
Det vises til rapport av 30.9. og 2.10.72.

For samtlige terskler etterlyses profiler.

Nordelva.
NO 1 - NO 2 - NO 3 enighet om.

NO 4 og NO 5 går ut.

NO 6 vurderes på nytt 0 profiler er tatt.nar

237



Tverrelva.
T.  1. Her var vatnet stengt av, men det var likevel så meget vatn i elva at
om dette viser seg å være et vanlig fenomen er en terskel sannsynligvis unød-
vendig.

T. 2. Ikke befart, befares ved en senere anledning.

Kj9riselva.
KJ. 1 vurderes nærmere.

KJ. 2 vurderes nærmere når all masse er tatt fra massetaket.

KJ. 3. Profiler tas opp. Terskel bygges i nedre del av grustaket og elva
slippes inn i grustaket.

KJ. • Profiler tas opp. Det var enighet om bygge betongdam.

Notat fra befaring ved Lappvika kraftstasjon
og Skjomen kraftanlegg 11-12.11.75., av 6.12.76.

Tippen·
Som utgangspunkt for planeringen brukes det opprinnelige terreng
på nordsiden.

Da det i den nordlige del av tippen er en mengde skrot må dette
taes inn og skjules. En angriper tippen helt ytterst og går ned
i terrasser. Ved bruk av gravemaskin og dumpere kj6res massen
til den del av tippen hvor vannledningen ligger.
En forutsetter at platået på nordre del av tippen blir skrånet
av.
Ved å tilfore masse i forsenkningen der vannledningen ligger, vil
en kunne få en slakere, rettere og bedre skråning på hele tippen.

Når det gjelder en eventuell sikring av denne skråning for ferdsel
med bil 0l. s& m& driften avgj6re det.
Vi kan anbefale at det plantes inn en del trær i grupper,b&de

barskog og lovskog. Dette ved å grave ca.l m dyne hull som fylles
med jord og plantes i. Hele platået foran stasjon tilsåes unntat
vegen som gruses skikkelig opp.
For arbeidet startes opp forutsettes en befaring med Sk jomen

anlegget For 4 g 1gien9,2talJer.
Bardu,  6/12 - 76. 6:1,
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STEINBRUDD I SKJOIDALEN

Brev fra Sjomen-anleggene til Varvik kommune,
bygningsrådet, av 28.11.75.

SKJ0MDALEN-STEINBRUDD

Vårt anlegg har gjort avtale med Statens Skoger v/skogforvalter Angeloff
om å få åpne steinbrudd ved brua over Norddalselva, øverst i Skjomdalen.
Bruddet skal skal skaffe stein til plastring av de mange terskler som
Statskraftverkene er pålagt å bygge i Skjema (ialt ca. 5000 m plastrings-
stein).Antakelig vil en også anmode Statens Skoger om at bruddet kan be-
nyttes også etter at den agentlige anleggsperioden er over. Dette på grunn
av at reperasjonsarbeider kan bli aktuelle. Steinbruddet vil gå inn som et
av mange ledd i en større avtale Statens Skoger/Statskraftverkene, ved kraft-
utbyggingen i Skjomen.

Vi mener å ha funnet et brudd (ca.l00m. opp fra brua) som ligger vel til rette
i en fjellkløft, til liten sjenanse for omgivelsene. Transportmessig ligger
det noe uøkonomisk i forhold til tersklene, men gunstig fjell og forhold
forøvrig skulle oppveie dette.

Brev fra Naturvernkomiteen ti oppm?lingssjefen,
Narvik kommune, av 10.12.75.

Utvalgetgir sin tilslutning till legge steinbruddet ved Nordelv-
brua under den uttrykkelige forutsetning at adkomstvegen blir
plassertsllatt  som muligi terrenget.  Utvalget forutsetter ogs4
at skr&ninger og grøfterblir skikkelig tildannet og ordnet,
senest sommeren 1976.  Det  er ogs& en forutsetning at det felles
minst mulig skogi torbindelse med b&de vegen og steinbruddet.
LikedanmA sprengningsarbeidetog driften tor øvriglegges slik
an at  en  unng&r skad er pl skogen rundt bruddet.
Utvalgetvil også anbefale at NVE - Skjomenanleggene søker
kontakt med Statens vegvesentorom mulig senere åta ut stein
i forbindelse med utvidelse av fylkesvegen. En vil da samtidig
kunne oppnA utbedring av smale vegstrekninger og at N V E tår
sitt steinbehov dekket.
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\otat fra V\ til V\-\\, av 12.:2.75.
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Særutskrift fra møteboka
råd fra møte 18. 12.75., av

or \arv ik oygnings-
9. l 2. 75.

NVE-SKJOMENANLEGGENE, ELVEGARD

Byningssjefens inn3tilling:

By3ningsrldet tar til etteretning melding om apning av steinbrudd
so7 angit pd kart, merket SK 396.

Bygningsdet setter som uikar at veg inn til bruddet logJes
letest mulig i terenget.
Grcter 03 skraninger m% ordnes, og driften m@ legges slik opp
at det unng3s skader utenfor omrudets begrensning.

Bygningssjefens innstilling vedtaes.

Brev fra VE-VN til Statskraftverkene, av 21.1.-
76.

SJME'ANLEGGENE. STEINBRUDD I SKJ0DALEN.
LAND SKAPSPLEIE/NATURVERN.

Ved freL'lføring av vegen til ste-inbruddeter det meget vikti:: at skogbeltet
langs elva. blir urørt,og at det ellers ikke felles mer trr enn det som er
strengt tatt nøJvem.lig av hensyn til vegen. Vegen må fstandsettes slik det
n? er vanlig for anleggsveger.

Videre vi 1 vi, som fremhaldt p befaringen, se liet ·som en fordel om man
angiiper steinbrud:let som indikert p.lvedlagte sisse. I prinsipp mener
vi det er en fordelom mun ikke går konsentrer,/ogdypt inn på et punkt,
men g:ir inn på en bred flate·. ·

1Vrakstein kan legges. ut på myra i skaretdasomdet ikke kan finnes annen
anvende he fot ... iien, mett vi ber omat en ikke legger beslag på mer terreng
enn høyst nød•irtdl&,,.01.- at en allerede n har det for fye at massene skal
kunne brukes til pl•neringved en even'°ell fremtidig istandsetting.

Forfvrig synes vi tteinbruddeter gadt valgt,og det bu11deabsoluttvære
_mulig1 f! et t ilfredss ti Hende reenltat. -1

0
r
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GRUSTAK FJELLBU

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 12.2.74.

SJOENANLEGGENE - LADSK.AP SPLEE/NATURVERN
CRUSTAK FJELLBU

Vi  har direkte fra Skjomeuanleggene fltt overHndt  til  uttalelse planer
tor uthi av ca. 20.000 n veggxus til knusing fra massetcsiet pd Fjellbu.
Et kart over det aktuelle onradet  eriet  SK 291 var lagt ved plaene.

Vi har vurdert det tilaandte llderiala •I finner pl det n&verende tids-
punkt ikke ooe veøentliiå ba•rk• til deLutarbeiddaplaner. Når det
gjelder den endelige terrengreseigedataljutforming av grustaket ved i-
øtandsetcingenetter endt uttak samt spframAlet om en eventuell gjfdaling,
tilsåina og beplanting vil vi kOlllla tilbaketil dat under vår neste be-
farinapl anlegget.

Brev fra Statskraftverkene ti 1 Troms skogfor-
valtning, av 5.2.79.

Befaring med deltakere fra følgende etater:
Statens skoger (Nergård), Statens vegvesen (Dypdal, Nord-
bakk), Innset-verkene (Hognes), VN-NN (Jensen), '.:'IVE-
Kraftledningsavdelingen (Aellem, Kristiansen).

Under befaringen var det enighet om flgende:

I forbindelse med de forsterkningsarbeider som er ndvendig for NVE's trans-

formatortransport kan Vegvesenet ta ut de nevnte kvanta grusmasser i Statens

skoger's grustak på Fjellbu. Massene taes fortrinnsvisi de gjenstående

rygger i grustaket.

Ovenpå de nevnte rygger ligger det knust masse (grus) som tilhrer Innset-

verkene. Vegvesenet kan ta ut og benytte denne grusen mot å knuse et til-

svarende kvantum som lagres i grustaket og blir liggende til Innsetverkene's

disposisjon.

Forøvrig skal grustaket angripesi enden av ryggen 1 grustaket's vestre

kant.
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Vezvesenet er ansvarlig for avvirking og fremdrift av den skogen som

event. fiernes.

tlikins g hogst utf&res etter avale red ergaard. Virket beholdes

og 3elges av Troms Skogforvaltning.

Vezvesenet er videre ansvarlig for at de planerte skrninger 1 grus-

taket ikke undvendig angripes eller skades.

Det forutsettes også at Innsetverkene v/ledningsmester Hognes og repre-

sentanene for Vegvesenet, fr arbeidet settes igang, blir enige om kvan-

tummet av den ferdigknuste assen som ligger lagret i grustaket og

midlertidig skal lånes av Vegvesenet.

NVE-Statskraftverkene betaler kr.1,25 + 20% merverdiavgift pr m3 utkj¢rt

grusmasse til Troms Skogforvaltning.

Etter at utkj¢ringen i grustaket er avsluttet, skal Vegvesenet bes¢rge

ndvendig opprydding og planering av grustaket.

Brev fra VN til Statkraftverkene, av 9.2.79.

OFOTEN TRAFO/SKJOMENANLEGGET.
UTTAK AV GRUS TIL FORSTERKING AV VEG I SKJOMENDALEN.

Grustaket er tidligere ferdig formetav Skj omenanleggene
etter  nfye  vurdertplan og det er meget viktig at det nye
uttak ekjer pl en slik måte at hovedprinsippenei planen
ikke brytes.Vi vil derfor for sikkerhetsskyld presisere
hvordan viv/ tilsynsmann Jensen oppfattet avtalensom
ble gjort under befaringen (kfr,vedlagtekartskisse).

1. Bunnen i grustaket senkes til det nivA aom grustaket
har i 3pningenmot sr,i den utstreking detteer mn
mulig av hensyn til det anleggsmateriellsom ligger
lagreti &rustaket. Det må ikke graves lenger uttil
sidenemot nod og øst enn at nlværende akrlninger
kan forlengesmed sammefall til nytt bunnivå.

2. Vollen øom atlr igjen mot vest og delvis mot sør,grave  
ut til anvist grense mot nerd.Gravingenher skal avslut·
tes med jevn 1krlningfra urrt terrengpl utsidenav
vollen til ny bunn i gruataket.
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TRASE FOR BELTEKJØRETØY

Brev fra Innset-\.:erkene til Narvik bvgningsrd
av 26.3.79.

Vintertrace_for_snøkioretdy_mellcm_Fiellbu_og_Båtsvatn_kraftverk.

Det har vært store probler.:ier med. benytte den såkalte turistveien som trace

for si:;JkjØretØyene. I et par tilfelle har disse vanskene medfdrt stor fare

for vårt personell,samt atsil i kraftyerket har utvikletseg rot kritiske
tilstander.

Forå sikre vårferdsel til kraftverket, for å redusere tidsbehovetved ut-

rykninger og for 3 utvide den periode da traceen er brukbar, vil E Innset-

verkene foreta utbedringer av den eksisterende turistvei samt i et område

flytte den.

Det arbeidetsom skal utfores dreier seg est o rydding av sk0g samt terreng-

tilpassing som flytting, eventue!lt spretting v stein. Det soil ere

bestemende for inngrepenes storrelse, vil \:ere .1t Je :-:askiner s0:-:1 b!.ir

br ukt under arbeidet(dozer, muskeg, traktor), 3 'ore fram langs traceen.

Det eneste inngrepsom vil bli synlig utenom selvetraceen, vilvære den

stripen hvor skogen blirryddet i lia sydøst for Fellbu. Adgang til denne

ryddingen er ordnet vedavtale medgrunneierne.

Traceen vil om sormneren neppe være farbar for annet enn beltegående kjdre-

tØy,om vinterenvilden ha karakter av opparbeidet ldype.

Intern melding fra VN-NN til VN, av 11.5.79.

led på befaringen var: Innset-verkene(Frydendal, Elvebakk)
Skjomen-anleggene(Baadstø,Fredheim), V-\N(Jensen), atur-
vernutvalget(Gamnes,Pettersen)

PA ett narti omtrent midtveis oppe i lia gr eksisterende terreng-
veg i bratt stigning over armest bart fjell. Her har man problemer
p·g.a. islegging, og man har vrdert 5 anlegge ei forholdsvis lang
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omk j jr ing . Je n.od 1l end i fl'.e i.nngre :1 i_ d en. oroi '7.d e 1 s e ma s i e s P. 1 ·re
relativt omfattede. et s;res imidlertid $ re uligheter or $
opp? en aksentel trase ed brubare grunnforhold ved en midre
forsyving p? 5-5 m til hire 'sett opover) i kombinasj0n ed
litt oppfylling nederst. Denne lisningen 5r derfor r5res, g
skulle den mot formodning vise seg % ike holde,vil liten skade
være skjedd og man kan ga over n omkj6rlngsalternativet.

De deler av eksisterende terrengveg som ikke blir benyttet b5r
gås over og istandsettes best mulig. Oppkjjrte jordvoller oe kanter
jevnes ut innover i sporet og nytt torvdekke skes etablert ved
tilsåing.

Jeg går ellers ut fra at kjretraseen vil bli merket med staker
av typen 2-3m jerns tang med rcid kopry nå toppen. I sA fall br
disse settes onn med emtanke slik at det hele gir inntrykk av en
viss orden. Stakene bcir fcilge en stukket trase og tiJnasses  i  le'7.gde
sli' at man f%r jevnest mli r:r v stir h$de 5 orisontal - 3g verti-
kalplanet. Mindre avvi fra k5retraseen gr jeg ut fra har lite
betydning.

Rapport fra Utvalget for :--iaturvern ved Sk jomen-
anleggene til VE-VN, av 10.5.79.

2-led på befaringen var: Innset-verkeneFrydendal,Elvebakk)
Skjomen-anleggene(Baadstø,Fredheim). V\-\(Jensen). atur-
vernutvalget(Gamnes.?ettersen)

Naturvernutvalget vil beklage at det nå er nødvendig& bygge
ennå flere veger i Skjomen i forbindelse med anlegget.
Det er vegbyggingen som har gitt de største varige sår i
terrenget, og en har inntrykk av at valgetav tracer har vært
noe tilfeldig. En tenker spesielt her på veien opp Sordalsl1a
og som nå ikke kan brukes til vinterveg for driften p.g.a·
forholdene gjennom Kjørrisdalen. Nå søkes vintervegen lagt
der kjentfolk fra bygda i sin tid mente at anleggsvegen til
fjellet burde ha gått. Her ville den ha vært langt mindre
synltg oi gjort mindre skader i terrenget, og en hadde nå
unngatt a bygge ny veg for driften.

!iår dette er sagt, har utvalget ingen prinsipielle innvendinger
mot tracevalget for vintervegen, under den uttrykkelige forut-
setning at den må bygges i det omsokte omrde. Her er allerede
kjørt med beltegående kjøretøyeri terrenget, både i forbind-
else med transport av linjemateriell og i forbindelse med drif-
ten, så her er sår etter flere tracer som er brukt. Utvalget
forutsetter at alle spor etter tidligere kjørine i terrenget
blir utbedret og at kjøring utenom vegen ikke forekommer n2r
den blir ferdig.
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Internt notat fra VN til Statskraft\·erkene,
av 23.5.79.

BKJENAINLRGGEHE.TRA FORELTEKJRET OR, 'ELL - Bl'l'BVATI.
LANDS KAPSPLKIE/NATURSRT.

9t o-nr det::\l·l•• Vihadde regn &1:1811
ig Md tranapo e i 8kjoen. i f lrbegrwmel-

sen ft adkost til stas en, Til pi den una ete hnd• at
det tte man da lia ar over pd at langt igere tids-

,  i frykter for det foreligger en kasjossvi
bypiqa - o t'taavdelingenis. Vi er M4 a,MD tor

iden vil forøke lipen4• uhel.di aituaJour.

tr  aeesie1a.. 4.1., 11 at«roe riser  4 1 sin» e1et
ei1 v»a» 'we

Vi ble
nd var

OVERDRAGELSE AU ADNLEGGSSENTER

Brev fra rådmannen i Narvik kommune til :',;VE-
Statskraftverkene, av 23.5.75.

Narvik mekaniske industri, Namek, er en bedrift i forholdsvis sterk

vekst i Narvik. Bedriften har stadig utvidet med nye bygninger og

haller for å kunne imøtekomme en stadig stigende etterspørsel etter

bedriftens produkter.

Narvik kommune er sterkt interessert i å kunne imøtekomme industri-

bedriftens ekspansjonsplaner så langt som overhode mulig. Det gjelder

også leiligheter, boliger for det stadig stigende antall fagfolk som til

enhver tid danner kjernen i firmaets produksjon og utvikling.

I samråd med bedriftens ledelse er det derfor at Narvik kommune

retter en anmodning til NVE om å la Namek få anledning til å overta

en del av de anlegg og bygninger, herunder boliger, som NVE har

reist i forbindelse med Skjomenanleggene ved Narvik.
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Brev fra Statskraftverkene til NVE-VN, av 2.6.-
75.

Sk 'omen-anle ene. Evt. overdra else av anle ssenter.

Bygningsavdelingen stiller seg 1 prinsipp positivt til sp¢rsmålet, men fØr det

legges ned videre arbeid i saken, vil vi be om VN'ssynspunkter.

\otat fra VN til S. av 16.6.75.

SK..TOMEN-ANLEGGENE - LAMDSKAPSPLE IE/NATURVERN.
EVT. OVERDRAGELSE AV ANLECGSSENTER.

Vi finner det ikke vanskelia å fo¥st1 ko111DUnens intaresse fef anleggssenteret
ved Skjumen-aaleggene. I årenes 1,1 hat' vi hatt mange li•nde saker til
vurdering i. .VN. Noen av disse bar wtrt Statskraftverkend anlegg.

For oss er det særlig fflgende tre forhold søm er vik;lie ved slike saker:

1. Bygningene er plassert med tanke pl å skulle fjernes etter bruk.

2. Bygningene er oppfrt sem midlertidige byggrk.
i:

3. Uheldige øider·,:·ved :4·.aj.fremidlertidig Pit•··serte og epphrte bygninger
permanente vil [ fte.mtiden mebet lett b)l". utlagt som en uheldig
konsekvens -"! kraft•tbyggingen. )/

#
Met denne bakgruner rt ieget sterkt im la byggverk av midlertidig
karakter bli øtlen61/i'ermanent. Dette #'.et syn vi har inntrykk av 1 ha
ster grad av st6tte r egsi innen S. Syginger sem skal vere permanente
b•r planl•aae• 11N det fer •Y•. I a.\\\\iillte maner vi S har funnet fram til
ypperlige lfsninaer i Eidfjerdog S.

I tilfelletSkjeaen aynea vi at fafoldet ved anla11•••ntarati landakapa-
messig samenheng er noe av det)tfeate som er aj ort ved anlegaet. Det hele
er plauert •1 1att opp Mel t•ll·epl 1 vare midlertidig. Det er tatt godt
hensyn '1cletil terrena•1 vtiitasjon. Forheldetliaaer ataer vir mening
vel til rettefer et megetdt landskapsessig resultat etter endtbyggetid.

#

Mot denne bakgrunn er vi ..:;;fterkt intareuert i at anleaguanteret f j arnes og
terrenget settes iatandA\i'trak1 anlegget ikke lenser har bruk for det.

·i+

Dersom kommunen likevel insistP.rf!t" pl 1 beholde aleggssenteret med
tankepl l etableredet son et fremtidiginiu,tTio•rlde, airvi ut fra
at koanunen ogal er rade til l ta de reguleringsmessige konsekvensene
av et slikt standpunkt. Minimum1kravetfwa·Sbfr i tilfelleveTe at
det blir gjennomhrt pl en slik mlte at elet hele ikke blir liggende som
eksempel på "negative virkninger av kraftutbyggingen".
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\otat fra VN-, av 17.9.75.

Vedr. NAMEK's interesse for etablering på Elvegård

Hillestad ga uttrykk for at erfaringer andre steder med å tillate
en fortsatt bruk av midlertidig oppsatte bygninger var dårlig.
Prinsipielt var han i mot dette. Han påpekte også de gode muligheter
for å sette dette området i skikkelig stand når anlegget var ferdig.
Det måtte være "tunge" argumenter for at dette skulle kunne la seg
gjøre, og at Narvik kommune måtte gå god for at disse bygninger vir-
kelig ble satt i forsvarlig stand.

Herr Gamnes mente, for de som bodde i bygda ville dette være av stor
betydning at NAMEK fikk bruke disse bygninger slik at det kunne bli
noen arbeidsplasser etter at anlegget var ferdig.

Ordfører Sneve ga uttrykk for at Narvik kommune ville gjøre alt som
sto i deres makt for å kunne oppfylle NVE's krav. Han presiserte at
kommunen så på dette tiltak som meget positivt og at NAMEK var en
bedrift som hadde vist seg meget levedyktig. Ellers var det full
enighet i kommunen om å kunne sikre disse fremtidige arbeidsplassene.

Hillestad konkluderte med at selv om han var mot dette, ville selv-
følgelig kommunens interesser telle meget.

Kart som viser de bygninger som det er forslag om å stå igjen, ved-
legges.

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 20.10.75.

SKJOMEN-ANLEGGENE.OVIKRDRAGELSE AV ANLECGSSIITD..
LANDSKAPSPLE IE/NATURVERN.

Vi viser ti1 tidligere korrespondanse og befaring 2l. august d•  on
denne sak,

.. . ... . .

So freholdtinder befaringen er vi fortsatt prisippielt sotat
midlertidigoppsatte byginger b1ii permanente, Siden dt tydeligvis
er av mega"stor betydning for [omunen at anleggssenterst overdras,
finaer •i./l dette tilfall• iaidlartid l mitt• minne oia med at overdragelse
finner atect. Det ar da en uttryihlig forutsetning fre vir aide at Banik
kommuni garanterer at bygningene og onrldet ellers bkir sat i forsvarlig
standog senere vedlikeheldt.
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UTTALELSER OG BEFARI:NGSRAPPORTER

Rapport fra befaring av Skjomen kraftverk 3
og 19.5.76., av 28.5.76.

Med følgende deltakere: Skjomen-anleggene(Svartvatn). Vass-
dragsdirektoratet VN(Lervang) den 3/5 og den 19/5:Skjomen-
anleggene(Svartvatn.Stromsnes.Nilsen) og Vassdragsdirekt-
oratet VN (Lervang).

Fjellbu - Massetak.
Her var det ikke skjedd noe særlig siden vår befaring i fjor.
2-1en noe masse vil bli hentet derfra, dette vil bli tatt av den
ryggen som gjenstår på nedsiden mot skogen. Denne skulle likevel
planeres ut. Uttaket av den opp lagrede grusen bør konsentreres
om de nedre haugene slik at en lettere kan holde kontroll og
orden i grustaket, samtidig som en kan få istandsatt mest mulig
av det.

Steinbruddet v/Nordalsbrua.
Er blitt åpnet i vinter og steinen skal nyttes til terskelbygging.
Vegen inn i steinbruddet er bygd i vinter og må i sommer settes
i stand med nødvendig opprydding. Ellers er veg bygd i samråd
med oss.

Terskelarbeidene i Sk joma.
Er inntil videre avsluttet, hi tti 1 har en bare arbeidet ved en
terskel -den nedre.

Massetak - Kamsbakken.
Ligger like ved bilvegen (vegen Elvegård-Nordalsbrua). Uttaket
er avsluttet og skal nå settes i stand. Området er omgitt av
furuskog, selve massetaket er relativt lite. Skråningene planeres
ut til, til dette må en enkelte steder nytte gravemaskin for
å ta massene inn igjen. Dette for å unngå at en skyver masse
inn i skogen og nedover den bratte skråningen mot elvedalen.
Det hele planeres og gjødsles. Ikke tilsaing -da en ganske raskt
her vil få tilsåing fra skogen og terrenget omkring.

Lappvika stasjonsområde.
Vår plan med de siste endringer vil her bli fulgt. Det er enda
ikke utført noe arbeid der. Al ler først må hele området ryddes,
er blitt brukt som lager for div. "skrot".

Vegen Elvegård - Sørskjomen.
Den 19.5. ble deler av denne befart. Befaringen startet opp ved
brua over Skjoma v/anleggssenteret. Deretter gikk vi langs vegen
og tok for oss alt i detalj. Det hele bygger pa tidligere be-
faringer/rapporter, men nå helt i detalj. I alt ble ca. 4000m.
gjennomgått. Dette arbeidet vil fortsette til hele området er
befart på denne måten. . 0 •

Arbeidet er startet opp med opprenskning, planering av skraninger.
Dette arbeidet vi 1 bl i fulgt opp av meg slik at en etterhvert
kan få området ferdig og tilsådd. Som kjent har anlegget ytret
ønske om at jeg foretar hyppigere kontroll/tilsyn.
Planen er at alt skal være ferdig nede i dalen før ferien, dette
er nok noe for optimistisk. Men i henhold til anleggsledelsen
vil en nå satse mye på å få gjort mest mulig i sommer. Forstod
det slik at det ikke manglet penger.
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Brev fra NVE Skjomen-anleggene til NVE Stats-
kraftverkene, av 25.5.76.

NATURVERNARBEID SKJOMEN  -  INSPEKSJON

Naturvernarbeidene ved Skjomen-anleggene vil i tiden fremoverbli
vesentlig opptrappet.

I og med at naturvernkontoret har fått fast tilsynsmann i  distrik-
tet faller det naturlig at anlegget får jevnlig besøk av
vedkommende,

Hvis SBP er enige med oss, ber vi om at det rettes en henvendelse
til naturvernkontoret om Ønskeligheten av relativt hyppige bes;k
ved anlegget av inspektørG. Lervang.

Rapport fra befaring av Skjomen kraf tverk 21.9-
76 og 28.10.76, av 4.2.77.

Med deltakere fra: Skjomen kraftverk (Kummeneje,Svartvatn)
, Naturvernutvalget i Varvik kommune (P. Gamnes.A. Pettersen
,H.Pettersen) og Vassdragsdirektoratet-VN (Berg. Lervang).

Nordalsve'e •
Veien er delvis satt i stand.
Oversiden med skråninger og vanngroft må sies å være tilfred-
stillende.
Ytterkant med skråning er flere steder for dårlig planert.
En oppstramming av kanten må foretas. Ved bruk av veihovel med
forlenget skjær, skulle kunne bedre mye av dette.
Langs veien er det en del snuplasser fra anleggstiden -
disse må fjernes. Enkelte kan brukes som moteplasser, men må
da f2 en bedre linjef6ring.
Losmassene fra disse snuplassene kan med fordel brukes til å
dekke/ utbedre skråningene på nedsiden.
Deler av det istandsatte terreng er tilsådd.

Anle s e La · a - Lemmen.
Selve lia - vanskelige grunnforhold.Må stadig felges opp og
utbedres. Meget viktig at utglidning ikke hindrer vassforingen
i vanngrfta.
Fra Lia og opp til Lemmen god standard.
Men mye av vegen er undig bred. Kan med fordel dose ut skuldrene
på vegen. Dette vil ha posetiv virkning nå skråningene.
Noe planeringsarbeid av losmasser langs veien gjenstod.
Gj6dsling og sing f6lges opp.

S5rsk 'ome ve'en.
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Betydelige arbeider utfort i 76.
prste delen av 6vre skrning er i standsatt, gjdslet 0g tilsdd.
Pa nedsiden av vegen gjenstår enda noe.
Problemet med sorengstein på fjellet nedenfor "sproyteforsåksfeltet"
gjenstår å lose/utbedre.
Rekkverk mangler enkelte steder.
Brua ved Lappvika er bygd om og veien rettet opp og istandsatt.

S5rdalslia.
Her er også mye og godt arbeid utfort i 76.
Store deler av veien er nå utbedret, Skrninger,vanngrofter og
vei har fått et skikkelig preg over seg.
Noe jenstår - en del opplagret stein, s_om trolig må bli å planere
ut pa stedet. Dette opp mot skråningenJ.Uisikre fri ferdsel for
vannet i vanngrfta.

Dode trær som skyldes anleggsarbeidet må fjernes.

De andre anleggsveiene er enda ikke finpusset.

MASSETAK Gr stak.

Led Rikko Erik heimen.
e na 1g p anert,gjodslet og tilsådd. meget bra

utf6rt.
Veien inn til massetaket er også avstengt fra hovedveien
og planert ut.

Mellom Nordalselva o Los.
Dette er planert ut, er ikke befart i detalj.
Om slådding er nodvendig bor dette utfores.
S&ing og gjddsling f5lges opp.

tt

II

Kamsbakk·
Meget bra formet . likeså vegskråningen på ostsiden.
Massetaket ligger omgitt av skog. Dette har gjort at vi
bare har utfort gjodsling, naturlig gjenveskt ventes å
slå raskt opp.
Vegskråningen er tilsådd, godt tilslag.

Fjellbu.

se tidligere rapporter.
Deler av masse-/grustaket er meget tilfredstillende planert.
Fjernledningen som bygge trafostas jon mi området, bruker
dette massetaket.
En avtale mellom Fjernledningen og Skjomen kraft verk må
opprettes, slik at en er sikret et skikkelig etterarbeid.
Selve uttaket til fjernledningen er naturlig og godt avgrenset
Lapphsugen.
Massetak og terrenginngrep på ostsiden av veien er tilfred-
stillende planert. Såing og gjodsling felges opp.
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På vestsiden av vegen, er massetaket ikke planert. Dette vil
måtte skje etter at arbeidet med Rundtindoverfringen er
avsluttet.

MASSETAK/GRUSTAK.

" Båtsvatn.
Massetaket var i hovedtrekk bra planert.
Men under planeringen har massene vært noe blote, dette
har gjort at en del spor står noe for tydelig igjen.
Når forholdene tillater det bor massetaket slåddes,
deretter gj&dsle& tils&.

It Lan s Krr'selva dalen.
vre massetak.
Massetaket er ferdig planert, skråningene har fått bra
form, dette gjelder også selve bunnflaten.
Ryggene i massetaket har fått en bra blget form.
En bekk er fort inn i massetaket og satt en del av det
under vann.
Der bekken går ut av massetaket vil virkningen fra sammen-
skyvningsterskelen gjore seg gjeldende. Denne får også
virkning på tjernet som er dannet i nedre del av massetaket.
Dette gjelder tiltak KJ 2.

Mdtre mas eta •
Ved tiltak KJ 3. se bilder derfra.
Dette er også planert ut, det er ikke gått_i dybden bare
tatt av et jevnt dekke.
Noe finplanering, med en bedre tilsluttning til bilvegen
gjenstår også om nodvendig noe drenering.

rt

II

II

Nedre massetak.
ved tiltak KJ l+.
Dette vil gå inn i terskelbassenget. En eventuell grov-
planering for å få vatnet til å dekke det hele utfores.
Om noe rygger blir stående over vassflaten, må disse doses
ned.

Mas etak ved K'rriskr sset.
Massetaket på vestsiden av vegen er ikke planert ut.
Dette er et noe vrient tilfelle, men må istandsettes slik
at skråningen ikke blir for bratt.

Veien ned til bekkeintaket planeres bedre ut, blir
nrmest & fjerne som vei, men om veie nskes, planeres
slik at dette likevel blir mulig (kjorbar).

Lille Ipto.
Er tilfredstillende planert og tilsådd.

DAMMER.

" Nordalsdamme •
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Denne hadde ved fullforelsen fått en noe merkelig form.
Særlig avsluttningen mot vest. På grunn av en "kunstig"
overhyde, fikk en inntrykk av at dammen "hang i lufta".
Mot ost avsluttet den mot betongkonstruksjon (overlap)
og kunne der aksepteres.
Mot vest avsluttet den mot det opprinnelige terreng.
Sammen med anleggsledelsen ble dette nå utfort slik at
overgangen til terreng ble mykere og mere naturlig.
se bilde nr. 1 og 2.
Jordmasser er tilfart på luftsiden, enkelte dozerspor
virker noe uheldig og b6r rakes ut fr tils&ing.

Riggplassen, her gjenstår enda noen brakker. Samt
planering og fjerning av xg veien.
Hyspent master/linja se bilde nr.1. gjenstr også.
Dette blir trolig fjernet 1 77.
Driftshyttep stsiden av vatnet ved utlpet var under
bygging. (bygd uten vår viten, vurdering av tomt)
Lavspent linja går idag langs veien til riggplass krysser
foran dammen til dam/luker, se bilde nr 1 og 2.

Vi er der blitt enilge om % ta uttak fra h5yspent linja
på ostsiden av Nordalselva, fra dobbeltmast. Lavspenten
legges i kabel (jord) fram til driftshytta og dam.
Nedenfor overlonet virker terrenget noe uryddig. Fjell
og terreng ellers får en bedre "opprydding" av inngrepene.

Dette vil bety en del for helhetsinntrykket av dette
byggverk.

Ipto.
Ikke noe særlig å bemerke.
Noe skrot ligger i terrenget nedenfor dammen, dette fjernes.
Lukehuset som skal gis et mere permanent preg er ikke
utfort. Beising gjenstår også, må bli å utfore samtidig
med utbedringen.
Kjrda.
Noe eterarbeider ved dette anleggsted er ikke utfort 1 76.
Rundt i terrenget ligger mye skrot og rester, dette
samles sammen og fjernes.
Ved lukehuset pa nordsiden, foretas opprydding og planering..·
Vegen fra dammen til lukehus, planeres mest mulig ut.
Veien på nedsiden av dammen fjernes helt. En kjrbar
mulighet uten disse losmassefyllingene må vurderes.
Ved overljp vil lsmassene bli skyllet bort.
Lukehuset på dammen er enda ikke forandret, dette i hen-
hold til tidligere rapport (overtakelsesbefaringen)
Knuseverket/ tipp sydenden av dammenmå bli og fjwrne.
Massene blir å planere.
Kanal fra Middasvatn og fra overforingen fra Langvatn.
må settes istand og tilsås.
Brakkeleir/riggplass ,terrenget settes istand etter
fjerning.
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Steintipper og losmasser må også under HRV få en grov-
planering·
Sidebekkene har gravd ut tildels svære mender masse,
ved "lavvann" ser dette f frytelig ut , det bor vurderesw
disse gropene kan skyves ned eller om dette vil skje
naturlig.

Middasvatn.
Er ikke befart , men området settes i stand på vanlig måte.
Må bli befare 1 77.

Båtsvatn.
Ikke befart i 1976.
nle sstedet SID.NS.

Noe etterarbeider er ikke utfort.

Tunnelmassene planeres slik at tilsluttningen til det naturlige
terreng blir best mulig. Få en slak avrunding av tippen.
Bruke den naturlige ryggen mot vatnet som utgangspkt og forme
resten utfra den.
All skrot og sppel som er ? tippen,m&f6rst deponeres
slik at dette blir skikkelig dekket av losmassene under form-
ingen.
Mot sor må ikke tippen fores så nær elva at denne får tak til
noe graving.

Brakkeleir blir planere ut nå vanlig måte.
Inntaket for overforingen er ikke befart.

STEINTIPPER.

Losi.

Masseutkjoringen er nå nærmest ferdig.
Noe etterarbeid er ikke utfort i 76.
Kanalen fra tverrslaget ble startet op, se bil-de nr
3 og  l+.

Det er her viktig at steintippen blir slik formet at
kanalen oppfattes som en del av denne, eller som
avsluttningen på tippen.
Terrenget på ostsiden må få minst mulig skader,
overskuddsmasser som blir fort hit, må mest mulig bli
plassert inn i tippen.
Tilslutt settes terrenget i skikkelig stand, med nod-
vendig såing og gjodsling.

Lsmasser som er f6rt over fjellet ,fjernes.
brakkeleir og riggplasser, blir g sette i stand
på vanlig måte.

tt Stas 'onsholmen.
Er ferdig formet og planert - meget bra utfort.
Veien til sprengstofflageret er også fjernet med
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bra resultat.
Alt tilsdd og gjddslet.
Gangbane inn til Tverrslaget gjenstår.
Vegen ned til tverrslaget fra hovedvegen er fjernet,
planert ut.

Brakkeleiren er fjernet,området er satt i tilfred-
stillende stand.
Terrenget mot bekken ,på ostsiden, var etter f6rste
planering ikke tilfredstillende. Dette er nå satt i
skikkelig stand.
På vestsiden av bekken gjenstår noe masse som må planeres
ut. Ved bruk av gravemaskin skulle dette lett la seg gjore.
Vegen inn til Stasjonsholmen er satt i tilfredstillende
stand.
Vegbommen inn til Stasjonshalmen, må nå kunne fjernes.

Inntak Stasjonselva er ikke befart.

STEINTIPPER.

If

"

Sirrelv.
se bilde nr. 5.
Ikke noe etterarbeider er utfort 1 76.
Tippen er planert.
Noe bedre sikring av vann fra tverrslaget gjenstår.
se tidligere rapport.
Riggplass og brakkeleir gjenstår.
Opprydding ob planering ,utf6res n&r dette er fjernet.

IPTO.
Er delvis ferdig planert.
Noe finplanering gjenstår.
Likeså oppretting av vegen over fyllinga, samt vegkrysset
til tverrslag og lukehus.
Brakkeleiren står fortsatt.
Lukehuset har nå fått en tilfredstillende tilfylling av
l©smasser.
Trapp er ikke satt opp. (okt.76)
Driftssentral og driftshytte.
Disse er bygd inntil hverandre og vil oppfattes som et bygg.
Sentralen er bygd i betong, driftshytta i reisverk.
Det er her et sterkt enske om at bygget får en lik ut-
vendig kledning. Det må isåfall bli en tommermannspanel.
Utvendig beising må da også bli lik uansett kledning.

fl Lemmen.
Steintippen er her ferdig planert - meget bra utfort
Noe mindre arbeid gjenstod, er muligens utfort etter
befaringen. Det gjelder: Kabelgrofta for telefon dette
arbeidet var lite tilfredstillende utfort, må.rettes på,
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Storre opptatte steiner fjernes eller graves1!'selve
tilfakefyllingen må planeres bedre.
En stor oljeflekk p& tippen m? tilfres l6smasser om en
skal få inn vegetasjon.
På fjellet ovenfor tippen, var en del jernbolter fra et
mastefeste ikke fjernet. Over tunnelinngangen var det
vaier og bolter i fjellet som jrn b5r fjernes.
En del sprengstein og annet skrot fjernes fra fjellet.
Inngangstunnelen" bygd av betong ror, , det ble nå enighet
om at disse bor tildekkes med tunnelmasser.
Driftshytta som var plassert ved siden av betongrorene,
flyttes til platået nedenfor og rett foran inngangen.
Om sno og vindforholdene ikke hindrer bruk av hytta ved
denne plassering, bor denne settes opp for permanent bruk.
Hytta som nå er plassert er av dårlig standard, bor i
såfall få ny utvendig kledning og takhvelvingen tas bort.
En noe mindre hytte hadde vel også vært like anvendlig.
Bekken vest fr p% tippen renskes opp b&de ovenfor og neenfof
kryss av veg.
Masse som tidligere er fort utover terrenget og fjellet
skyves inn og hxxx legges inn til/p& tippen.
Tom.fat og annet skrot rundt i terrenget fjernes.
Fjellplatået like ved vegen inn til tunnelen, renskes
fri for tilkjort sand og tunnelmasser.
Nedre del av tippen nå vestsiden av bilvegen, tilsås og
gjdsles.

Tomt fra brakkeleiren nå nedsiden av bilvegen noen hundre meter
nedenfor tippen planeres ut. og tils&s.

STEINTIPPER.
t Lia·

Disse tre tippene må betraktes som tilfredstillende
istandsatt. Tilslaget av såingen er også god.
Suppleringssåing, gjodsling og eventuelle skader av
overflatevannet , felges opp og rettes på.
Stikkrennen utenfor tummelinngangen er nå plassert på
rett sted.
"Sikringsdammen" for bekk gjennom midtre tipp, av betong
er bygd.

Vannbasseng oppe ved bilvegen.
Selve fyllinga (dammen) doses ut, få så slak helning som
mulig. Det lille vannbassenget beholdes.
Brakken som står igjen, må fjernes.
Vegen ned til vannbassenget fjernes.
En lager en skikkelig vanngroft ved hovedvegen slik at
en unngår biltrafikk ned til bassenget.
Det samme gjelder stikkvei på andre sida av hovedvegen.

0

STASJNSOMRADE LAPPVIKA.
Vegkrysset, Srskjomen - Lia - stasjon)
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Her er kompressorhuset fjernet, skråninger, vegen og terrenget
er her satt i meget god stand,
Vegen ned til stasjon og terrenget ved ovre skråning er også
meget tilfredstillende utfort.
Selve tippen og platået foran stasjon - blir trolig istandsatt 1 77.
Langs stasjon legges ut et ca 3 m belte som tilplantes med en
blanding av bjjrk og furu. Plantes i mindre klynger,ikkExpixxrz
ikke enkeltvis på en rekke.
Området til venstre mellom fjellet og vegen legges ut som grant-
areal.
Tippen, fylle igjen skaret (tidligere vannledning) deretter
skrane denne av med stadig slakere skråning mot nord.
M°dteplassen ve-d nåværende ende av luftkabel, dozes ned. Stramme opp
veglinja på nedsiden.
Telefonkabelen (luftkabel) det er et sterkt nske om at denne
legges i jord ca 5o m lenger oppover vegen.

Kobbvatn stas·onsområde.
Stasjon blir satt 1 drift i 1977.
Etterarbeider er ikke utfrt, men startes trolig i 1977.
Befares når etterarbeidet skal settes igang.

Ste'nbr dd v/Nordalsbr a.
Arbeidet er ikke avsluttet.
Veien inn til bruddet og terrenget omkring er ikke helt satt i
stand. Det er viktig at skråningen av vegen ned mot. elva blir
slakere og at hele vegen blir tilsådd. ·
I henhold til Svartvatn blir dette utfort når denne delen av hoved-
vegen blir istandsatt.
RUNDTINDOVERF RINGEN.

Når det gjelder selve forbygningen, så tilfores denne losmasser
slik at skraningen mot vegen blir noe slakere. Hsi?forbygningen
som er av lsmasser tilsas. D al
Kanalen.
For f2 en l6sningpg dette problemet, b6r/m2 Skgomen anlegget
legge fram en plan som vi kan ta stilling til. Ved flere befaringer
gjennom to år har en diskutert dette problemet uten at noe er
skjedd.
Naturvernutvalget fra Narvik kommune, ga uttrykk for at det beste
ville vere legge ned ror for deretterå fylle igjen det hele,
Dette er selvsagt det beste, men vel også det dyreste.
Den storste fordelen foruten det landskapsmessige, er anlegget
dermed unngår ansvaret for om noe skulle skje.
0

A legge det hele i ror er også et forslag som Hillestad kom
med under en tidligere befaring.

Men mitt forslag er at vi avventer dette til ahlegget har lagt
frem en konkret plan.

Kanalen fra "fjelltunnelen" ser ut for åvirke tilfredstillende,
noe erosjonsskader er ikke registrert.
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VNNVERKET.

Dette kjempeanlegget er nå nærmest fullfort.
Etterarbeidene er meget tilfredstillende.
Trolig det beste som er utfort ved noe vannverk i hele landet.
Alt er tils&dd og gjdslet.

SNSKJERMER.
En mengde snskjermer er bygd opp under anleggstiden.
Pg sp6rsm2l om hvordan dette problem skal loses er f6lgende
beskjed gitt. De snoskjermer som er falt ned eller er av slik
beskaffenhet at de ikke lenger er brukbare, tas vekk og fjernes.
De som er brukbare kan stå, men at driften overtar ansvaret og
vedlikeholdet av dette.
Arbeidet med snoskjermene blir da utf6rt i henhold til dette.

SIKRINGAV TUNNELINNGANGER M:M:
Etterlyser skikkelige bestemelser vedr. sikring av inngrep som har
skapt fare for ferdselen i området.
Skal disse sikres og hvordam?
Skal en bruke gjerde, skilting eller andre ting?

Dette gjelder ikke bare Skjomen kraftverk.
Erfaringene med de vanlige gjerdene er dårlige, snoen bryter disse
ned nesten hver vinter.

JORDKABLER.
Jordkabler er en landskapsmessig heldig lesning.
Ved Skjomen anleggene er det mange km (mil) med jordkabler, særlig

,,°f,£g' errenget er disse ere ea e1er ti1de1s tett merking·

No forenkling av dette m kunne utf6res.
Vel nealegge!sen  m5  en kunne oppta et kroki, vedbruk av kompass og
avstand fra kjente punkter i terrenget eller peler som da settes
ned ved bestemte lengder, men betydelig lenger enn det som brukes
i dag.

TERSKELENE I SKJOMA.
Midtre sammenskyvingsterskel er ferdig - god virkning.
Nedre sammenskyvningsterskel var i host under arbeid.

Nedre terskel i Skjema er under arbeid, se bilde nr. 6.7. og 8.

Terskelen ved eller like nedenfor Stibergbrua er også kommet
godt i gang.
I tel. med Gamnes (naturvernutvalget) den 3.2.77 bekrefter han
at forskalingsarbeidet ved Lillefallet er startet.

0

RIVING AV BOLIGOMRADET.
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Ingen befaring er foretatt.
Men omr&det er under bearbeiding, dette gjelder ogs2 de permanente
maskinist boligene.

HOVEDVEGEN SKJODALEN.

Etterarbeidene med vegen har gtt. En del skråninger er satt
i skikkelig stand. Noe gjenstår men kvaliteten er god.

ANLEGG/ DRIFT.

Er en del skuffet over Statskraftverkene når det gjelder måten
2 "bygge" sine anlegg·
Om en sammenligner med andre kraftanlegg, skulle en tro at Skjomen-
anleggene er det frste anlegget Statskraftverkene bygger.
Andre anlegg har sine konsulenter som legger fram konkrete planer
for lesningen av forskjellige problemer.
Når det gjelder Skjomen mangler disse den ndvendige hjelp fordette.
Sammarbebdet mellom anleggssiden og de som da skal overta. dette
synes å være svært dårlig.
Tenker på slike ting som driftshytter, snoskjermer, massetak, veier
sikring av inngrep osv.
Man sitter igjen med det inntrykk at VNskal kunne gi svar på disse
tingene.
Dette har jeg gjort klart for anlegget at vår plikt går på tilsyn
og oppfolgelse av planene (som da mangler).
Men anlegget etterlyser stadig hva nsker driften - dette må de
da sj6lve finne ut.

FJERNLEDNINGEN.
Disse har og utforer linjebygging i området. Nå er byggearbeidet
med trafo for 380 kv linja startet.
En oppflging av disse arbeider synes helt ndvendig.
Har ved flere befaringer på Skjomen anlegget registert tildels store
terrengskader.
Noen direkte befaring med folk fra Fjernledningen har jeg ikke utfort,
men br utf6res 1 77.

Et brev til Fjernledningen med henvisning til bestemmelsene bor
kanskje VN sende.

BETONGFARGEN.

Troms Kraftforsyning har under bygging av bl.a. Dividalen
kraftverk fått en fin farge på sine betongkonstruksjoner.

Dette har de fått ved blande inn Jernoksyd i betongen.
Mengden kan fås oppgitt av forhandlere. (betong eller semnt-
forhandlere)

Ved bygging av lukehus og terskler ville en slik innblanding
av jernoksyd ha en gunstig landskapsmessig virkning.
Ski0men kraftverk 6nsker ogs ? brue en slik innblanding. (6/er79.
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Rapport fra div. .aefaringer \'ed Skjomenanleggene
sommeren 1977, ved VE-VN NN av 28.12.77.

Med deitakere fra:
7 6: VUE-VN(lellquist,Hovland. Jensen).WE-VFvereng),
>iorddalen, Båtsvatn, Kjårda, Sørskjo1nen. - •
21.'6: \VE-V:.',;(Jensen) terskelsteder i Sk joma.
29-30/6: VE-UN(Hillestad. Jensen),Skjomen-anleggene(Svart-
vatn)-Elvegard,Kobbvatn,Kjårda,Sidas,Lappvika,Lia,Lemmen.
28: NE-VN(Jensen, Lervang)
3. 10: NE-UN(Jensen)., Naturvernutvalget v/Skjomenan leggene.
4-6/10: \VE-V(Hillestad,Jensen), Skjomen-anleggene(Baad-
sto.Svartvatn,i lsen. ksnes), NVE-SBM(Resell. Burhol),
NVE-SEA(Rastad). NVE-SDS(Haugli.Nielsen) NVE-SBA(Liavaag),
Innset-verkeneFrydendal.Sivertsen), -Elvegard, Losi, Kobb-
vatn,Båtsvatn, Ipto,Kjårda,Sidas,overføring fra Langvatn,
Lappvika.

Generelt.

De jevnt over noe miserable forhold rundt om på anlegget år det
gjelder det landskapsmessige, har etter siste sommers innsats med
etterarbeider bedret seg betydelig. Man har jobbet godt, og selv om
det fortsatt står en god del igjen synes man nå å ha kontroll over
situasjonen. Med en sesong til med samme innsats er det derfor grunn
for tro at det endelige resultat tross alt skal bli akseptbelt
uten å gå alt for mye pa akord med vanlige normer.

Norddalen.

Tippen og kanalen har fått meget tilfredsstillende form. Brakke-
leiren og en del andre innretninger stå fortsatt, og her gjenstår
det selvfolgelig en del finplanering etter at området er skikkelig
ryddet.
Nedenfor dammen har men fjernet de provisoriske kraftlinjene og
omr@det er planert. Elvel5pet mellom dammen og brua er rensket opp
på en bra mate.
Det som ellers står igjen å gjore i Norddalen er kapoing 2v noen
fjellbolter etter provisorisk linje til tverrslaget ved Stas jons-
holmen, avrunding av hjrne mot elven i massetak ved Norddalselva
samt rensk av en; del svaberg langs veien.

Strekningen Fjellbu - Into.

Veien opp Sordalslia må antakelig ansees som ferdig. Det samme
gjelder veien vidre innover. Man har drevet med etterarbeideri hele
sommer, og selv om det langt fra er blitt noe monsteranlegg er det
neppe mulig å oppnå noe mer under de rådende forhold.
Overforingskanalen fra Rundtindvatn er sikret med fenderverk langs
veien og gjerde på andre siden. Fenderverket er satt opp i dobbel
hyde. Det hadde etter min mening klart seg med vanlig hyde sam-
tidig som det hadde vært penere.
Forholdene ved Ipto må antakelig også sies å være bra. Fjernledningene
har en brakkeleir stående som de har overtatt etter anlegget. Rydding
og etterarbeider i den forbindelse blir vel Fjernledningenes ansvar.
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Tverrslag ved Kobbelv.

Opprydding og etterarbeider stort sett avsluttet.
Tilfredsstillende resultat.

Stasjonsområdet rn/tverrslag ved Kobbvatn.

Oppryddings- og etterarbeidene er s5 vidt begynt. Manhar her
et rotete system av stikkveier i alle retninger,og sma og store
tipper overalt. Retningslinjene for etterarbeidene ble gjennomgått
med anleggets folk ved siste befaring.

Området ved Båtsvatn.

Her gjenstår en del opprydding og losmasseplanering ved lukehuset
(bilde 1). .. .
Ved overlpsdammen ligger det en del rester etter den forste miss-
lykkete dammen som måtte sprenges. Dette dozes ut under laveste vann-
stend i tjernet nedenfor dammen.

Into - Kjårda.

Lite å bemerke til veien.
Ved Kjårda gjenstår det en god del rydding av brakker og utstyr.
Tildanning av tipen som etter min mening har fått en utrolig
uheldig plassering er påbegynt.
Veien nedenfor dammen er fjernet forbi overlouet for å hindre at
den blir vasket nedover bergene ved forste anledning. Jeg hadde
helst sett at hele veien ble fjernet, men dette har vat liten
forståelse hos Svart vatn. Veien er bygget opp av grus-og morene-
masser, og på de nakene bergen nedenfor dammen er dette landskaps-
messig lite tiltalende.

Kjgrda - Sidas (overf5ring fra Langvatm).

På det siste stykket av veien innover langs Sidas er det et utalJ
av snuplasser/miteplasser. Disse m? fjernes og veikanten strammes
opp. Dette til tross for at man allerede har sådd.

Ved overforingen fra Langvatn någår arbeidene med måledammen.
Tippen er ferdig formet. Bra arbeid, men jeg synes den har fått
en noe uheldig avslutning mot elven (bilde3).

Ved elvas utlop i Sidas er det tegn til begynnene erosjon i nordre
elvebredd. Dette vil antakelig forverre seg radikalt når vannet fra
overf6ringstunnelen vis a vis slipnesn. Hillestad mente at man bare
skulle la det grave til man km inn p? fjellet. Uten $ vite hvor mye
l6smasser det er i skr&ningen, synes jeg det er noe etenkelig.
Skulle utrasingen spre seg helt onn til bakkekammen, ville det bli
et meget skjemmende sår i landskapet.
Jeg mener at man i hvert fall burde forsake med en forbygning ved
å doze steinmasser opp i såret og plastre med de storste steinene
man kan finne i området.
Jeg har forovrig ikke en eneste detaljetegning ang. Skjomenanleggene,
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og-vet således ikke hvordan utldnet fra overforingstunnellen er tenkt
utformet. Dette må selvfolgelig sjekkes for et eventuelt krav om
forbygning fremsettes.

Området Elvegård - Lapvik - Lemmen.

Etterarbeider på veien har pågått i sommer. Noe varierende, men stort
sett bra resultat.

Ved kraftstasjonen i Lappvik har man lagt ned mye arbeid i sommer,
og det hele synes  å  skulle bli så bra som man kan vente på bakgrunn
av det utgangspunkt man hadde.

Veien opp Lia er langt fra smellvakker, men i likhet med Srdalslia
så er forholdene her så vanskelig at det neppe nytter 5 terpe mer
på den saken.

P$ tippen oppe p@ Lia ligger en svar.jernring (hoyde= ca. 1,9 m,
diameter= anslagsvis3,0 m). Usikkert hvem som er eieren, men denne
må fjernes mens man ennå har maskiner for åta slike loft.

Tippen på Lemmen er blitt bra. Driftshytta foran adkomstroret som
er ei lita Moelvenbrakke, synes jeg nasser dårlig inn i helheten.
Dette burde vrt et lite betongbygg bygget sammen med rret som en
del v dett,

Fjernledningene har ei mast st&ende ute i myra nedenfor tinen
(bilde5). Frem til masta er det bygget vei. Denne danner en ·rt;vert
terskel med tilhjrende opdemming. Veien br fjernes, dvs. lastes
opp og massene planeres ut på eksisterende utfylling nå myra.
Nevnte utfylling har forovrig fått dårlig overgang til terrenget og
bor i alle fall gås over med dozer.

Steinbrudd ved Fjellbu.

Jeg har forstått det slik at det ikke vil bli tatt ut mer stein i
dette bruddet. I så fall  m  det foretaes opprydding. Stein som ligger
lagret på myra må lastes tilbake i bruddet. Adkomstveien strammes
opp, kantene rundes av og det hele tilsåes, også selve veibanen.

Diverse.

Under siste befaring i Norddalen var det kommet et meget tynt snlag
som hadde vært utsatt for litt vind. Dette fremhevet dozersorene
etter planeringsarbeidene meget tydelig. Områder andre steder på
anlegget som allerede er tilsådd, viser at man får sammme virkning
av den forste vegetasjonen. Froene samler seg i fordypnigene og danner
beltemonster. Manglende slådding er et fellestrekk samtlige steder
hvordet er foretatt planering med dozer.
På oppsumeringsmotet etter overtakelsesbefaringen fremsatte Hillestad
dette med sldding som et krav uten noen begrensning. Anleggets folk
protesterte ikke særlig hoylytt på motet, men siden har jeg ad omveier
hrt beklagelser som tyder p% at man ser p2 krayetsom urimelig. •
Det er klart at det vil bety mye ekstra arbeid a ga over det hele pa
nytt, og det er et sporsmål om vi skal stå beinhart på dette kravet.

262



P? tippene har dozersporene relativt liten dybde, mens de i enkelte
massetak er langt tydeligere. Dette gjelder særlig massetaket ved
Kjriskrysset og mellom veien og Kjriselva et stykke ovenor terskel
Kj.4. Jeg foreslår derfor at vi begrenser kravet om slådding til de
to nevnte massetakene, samt til de planeringsarbeidene som er/blir
utf6rt etter 6/1 -77.

En annen ting som gjelder anlegget generelt er det utall AV "nodstikk-
renner" som finnes langs veiene. Dette er 5" jernrr som er gravet
ned i veibanen hvor det på grunn av manglende eller igjenfrosne ordi-
nære stikkrenner tidvis har vært oversvommelse. Rorene stikker ofte
en god meter ut av veiskr&ningenp nersiden, og gjerne hyt ope i
skraningen (se vedlagte dias).
Rorene er meget skjemmende, og dersom man ikke kan fjerne dem helt,
må de brennes av så nært inntil skråningen som mulig.
Langs veiene ligger det også en del mindre jorddunger her og der.
Dette gjelder særlig det siste stykket for Båtsvatn. Disse må fjernes
eller planeres ut på en skikkelig måte.

Ellers er det å nevne at vi under befaringen med den kommunale kornitee!
ble enig om å foreta en siste avsluttende befaring i månedsskiftet
august/september-78. Da vil jeg også ta med alle fjerntliggende bekke·
inntak og lukehus som hittil ikke er befart.

Narvik, 28. desember 1977.
Jostein Jensen

Bre; fra VN tii Statskraftverkene. av 17.1.78.

SKJOMENANLEGGENE. LANDSKAPSPLEIE.

Vi viser til diverse befaringer med VN sommeren 1977.

Vi har med tilfredshet konstantertat til tross for at man kom noe
skjevt ut når det gjelder landskapspleie ved Skjomenanleggene, har
man maktet årette opp svært mye slik at det endelige resultat jevnt
over synes å skulle bli bra.

Som et supplement til det som er avtalt under befaringene, vil vi
her bare få nevne en del spesielle momenter.

Under overtakelsesbefaringen -6.10 fremsatte vi som generelt krav
at planeringsarbeidene som er utført rundt om på anlegget og hvor
det ikke allerede var tilsådd, måtte etterslåddes for å jevne ut
dozersporene. Dette gjaldt særlig massetakene, og da kanskje
spesielt massetaket ved Kjøriskrysset og ved Kjøriselva et stykke
ovenfor terskelsted Kj.  •  Planeringsarbeidene forøvrig er utført
på en tilfredstillende måte, så det er beklagelig at finplaneringen
ikke er utføre god nok. Vi er klar over at en ny omgang med slådd
betyr mye ekstraarbeide, men pa den annen side er dette ndvendig
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enkelte steder som nevnt ovenfor. For at etterslddingen skal holdes
på et så rimelig nivå som mulig regner vi med at det er nødvendig
med en befaring til våren/sommeren hvor vår tilsynsmann og anlegget
blir enige om omfanget av arbeidene.

En annen sak som gjelder anleggsvegene generelt er alle "nodstikk-
rennene". Rustne4-5"jernrør stikker ofte en god meter ut av vei-
skraningene, gjerne overst, og de er meget skjemende. Rorene ma
enten fjernes helt eller brennes av i plan med skråningen. Hvor
roret ligger hoyt i skr@ningen,maman samtidig vurdere faren for
erosjon og om nødvendig å skifte dem ut med permanente stikkrenner.
Langs veiene ligger det også en del mindre jorddynger her og der.
Dette gjelder f.eks. siste stykket før Båtsvatn. Dissemå fjernes
eller planeres ut på stedet.

I Norddalen vil vi minne om en del fjellbolter etter provisorisk
kraftlinje til tverrslag ved Stasjonsholmen, avrunding av hjørne mot
elven i massetak ved Norddalselva, og rensk av sprengstein på sva-
bergene langs veien i samme området.
Ved dam Kjårda hadde vi helst sett at hele den nåværende vei på
nedsiden av dammen ble fjernet, og ikke bare stykket forbi over-
løpet. Kjørbar adkomst til lukehuset burde kunne opprettholdes
ved at de dypeste dumpene ble igjenfylt med ren sprengstein. På
de renskurte bergene nedenfor dammen ville dette landskapsmessig
være langt å foretrekke fremfor nåværende grusvei som attpå til
ikke er sammenhengende. Vi ber om at en løsning som her antydet
blir vurdert.

Veien innover langs vestenden av Sidas har over et relativt kort
stykke en rekke snuplasser/moteplasser/utkjoringer. Disse gir
veilinjen et urolig og rotete preg og må fjernes samtidig som
veikanten strammes opp. Er det absolutt nødvendig å opprettholde
en mbteplass i omridet, bbor man forsoke3 gi den ! m av en ut-
videlse av veibanen over minimum 5-6 m og med skr% avslutning i
begge enderp ca. 30 ; forhold til veikanten.

Ved overføring Langvatn, ved elvas utløp i Sidas, er det tegn til
erosjon i nordre elvebredd. Dette vil antakeligforverre seg når
vannet fra overføringstunnelen slippes på. Skulle utrasingen spre
seg vesentlig oppover, vil det bli et meget stygt sår i landskapet.
Her burde det forsøkes med en enkel forbygning ved at f.eks. massene
som ligger i elven dozes opp i "såret" og gis en så slak skråning
mot det fremtidige elveløp som mulig. Vi ber om at det blir fore-
tatt en vurdering av dette sp@rsm#let.

På tippen Lia ligger en stor jernring. Etter hva vi forstår er
det tvil om hvor den h@rer hjemme, men den ma i alle fall fjernes
mens det ennå finnes utstyr for åta løft som det her blir snakk
om.

Når det gjelder de øvrige gjenstående etterarbeider viser vi til
de avtaler som er gjort under de siste befaringene.
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Fra >iVE-\ 1\ \ord \orge
Rapport fra befaring
19.9.78.

-led følgende deltakere: \aturvernutvalget ved Skjomenan-
leggene(A.Pettersen,H. Pettersen, P. Gamnes.M. Markusson),
SkjomenanleggeneSvartvatn.Nilsen) , NVE-UN(Jensen). -Ipto.
tsvatn, Sorsk jomen.

til
ved

\\/E-V\, av 6.12.78.
Skjomenanleggene 18-

Områdene ved Båtsvatn.

Overlap oi dam ingen merknader. Det unne konstanteres meget fint
tilslag pa tilsåingen i morenetaket. Ovenfor lukehuset ble det arv-
talt å gi terreng og vegkanter en noe bedre finish. Nord for luke-
huset står ei lita arbeidsbrakke som angivelig er overdratt til en
eller annen forening. Dersom plasseringen ikke er avklaret med Narvik
bygningsråd må brakka fjernes.

Inntak K'6ris.

Området ved lukehuset ansees tilfredsstillende planert. Noe smårask,
deriblant en del forsteinete sementsekker, fraktes bort eller graves
ned på stedet. Terrengvegen til inntaket slåddes for tilsåing.
Til området ved svingesjakten ingen merknader.

Kristi pen.

Tinnen er tilfredsstillende formet og nlanert. Noe _jernskrot i
området fjernes.

Båtsvatn kraftstas·on.

Dette tidligere noe uryddige området er nu etter forholdene meget
bra formet og planert. Det gjensto kun indre slRddingsArbeider n
enkelte steder, samt en siste finpuss av området nordvest for sta-
sjonsbygget. Noen få brakker sto ennå, og en del rester etter vann-
ledningen 1 fortsatt i terrenget. Betonggul.vet for verkstedb:rget
utenfor stasjonen ansees med fordel 5 unne lie.

7- e'· son er firt 5 stilrene gjennom adkomsten til 5vre del av
tippen har flommet over og for#rsaket en del graving. Sti'rennen
m@ renskes opp og gjennomlpet m$ sikres best mlig. En del sm&rs
ligger rundt omkring. Dette samles i ei eksisterende gron i crrheten
av omtalte stikkrenne og fylles ned. Et bilvrak som st!r p tinnen
må fjernes. Langs vegen til Kobbelvtippen str det en god del rester
etter snoskjermer. Dette m selvflgelig fjernes, og eventuelle
fjellbolter må brennes av i plan med fjellet.

I toområdet m/"Pettersenk nalen".

Meget bra, ingen merknader.
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Ve er o massetak· det befarte området.

Verene >nsees n $ vare s5 bra som man med rimelighet kan forlange.
vbrenning av utstikkende n:Jds t ikk·enner -nar ikke for etat t, me:1 ,·ar
under forberedelse. Massetakene i Kjdrisda en er fi'1t foret og etter-
slåddet. Et mi'1dre massetak ,·ed Kjdrisrysset er ie ti'fredsstill-
ende, men sJik som forholdene ligger tilrette er det ,anskelig å få
gjort noe med dette uten betydelige ostnader.

Ste·nbruddet ,·ed F"ellbu.

Her st$r det isje en del sei. r»stein som ligger i brvddet
dozes 35n 5 stufen7 0g »'aeres best 1lig. d'omstreien nlaneres,
entene rundes a" og det hele tils@es.

Grustal ,·ed F"ellbu.

Grustaket som tidligere;(;e.r ferdig formet og godkjent av utalget er
nu åpnet igje!'l av Statsrraftverkenes kraftlinjeavdeling. En forut-
setter at grustaket etter avsluttet uttak blir brakt tilbake til
den standard som utvalget har godkjent.

' +a onsomr{det - Li  - Lemmen .

Disse omr&dene ansees nu i sin helhet ? vere ferdig etterbehandlet,
og resultatet må jevnt over sies å v;-nre meget brA. E!1 :ant således
ingen snesielle ting å sette fingere:1 nå.

Tersler.

De to tersle :1e som er vedta tt b;gg e t utenom ho it ed vas sdr age t , Nu3 og
K, var nå befarinE;stidsnuntet under bygging.
Når det gjelder de gjenstende terskler i Sjoma, vises det til brev
av 30/11 -73 fra utvalget ti1 VE-VN.

Brev fra Naturvernutvalget ved Skjomenanleggene
til VE-VN, av 30.1 .78.

Utvalget har ikke utarbeidet og vil ikke avgi rapport fra befar-
ingen, da slik rapport i flg. avtale og tidligere praksis blir
utarbeidet og avgitt av tilsynsmannen, avd.ing. Jensen.
Men utvalget har konkludert med at det en har sett av avsluttet
naturvernarbeid i store trekk er tilfredsstillende utført.
Utvalget har merket seg serlig heldig utforming og godt resultat
av tilsåing av masseta' ved Batsvann. Det samme kan sies om
Lappviklemmen og Lappviklia, og en er også tilfreds med tildan-
ningen av massetaket i Kjørrisdalen og tippområdet ved Iptovannet,
bare for å nevne noen av de positive ting utvalget har sett.

266



I det hele tatt synes utvalget at de naturvernmessige arbeider
på fjellet har fått en bra utførelse og virkning hva synsinntrykk
angår, og anleggsledelsen skal ha utvalgets ros for å ha vist
stor forståelse for naturvernarbeidet. Hvis de gjenstående arbei-
der blir utført i samme ånd og stil som det en har sett fullført
hittil, vil inntrykkene av de store naturinngrepene etter utvalg-
ets mening dempes i den grad det er mulig og rimelig å forlange.
N&r det gielder naturvernarbeidet nede i bebyggelsen, i selve
Skj0mdalen, har utvalget merket seg at det star noe tilbake,
og en kan ikke på samme måte som foran uttrykke bare tilfreds-
het. Utvalget har spesielt merket seg at bygging av tersklene
k, h og g" ikke er gjennomført og at det ser ut til at de
ytterligere vil bli forsinket. Utvalget finner dette svært
uheldig og kritikkverdig, all den tid disse skulle bygges for
å berge en del av miljøet i den bebodde del av dalen.
I  stedet for de vannspeil disse tersklene skulle sikre, kan en
nå observere det delvis tørrlagte elveleiet, et ikke alt for
vakkert syn, og et daglig syn til ergrelse for de  som  bor i
området. Utvalget er av den mening at disse tersklene må bygges
snarest, g vil ikke unnlate& nevne det moment at det kan Vere
en fordel a bruke anleggets og anleggsledelsens erfaring fra
nettopp terkskelbygging i Skjoma ogsa til bygging av de gjen-
st&ende terskler for anleggsdriften helt opphorer. En vil heller
ikke unnlate å nevne at det med tanke på bygging av disse tersk-
ler er uttatt, tilkjørt og lagret stein flere steder langs
fylkesvegen. Disse steinhaugene ligger til alminnelig ergrelse
både for grunneierne og folk som ferdes langs vegen, da de slett
ikke virker til forskjønnelse av en ellers vakker natur.

Utvalget vil ellers peke på at de tersklene som er bygd gir en
relativt god virknins, g p bakgrunn av dette er det enn mer
beklagelig at de resterende terskler ikke er bygget ennå.

Utvalget har også merket seg at det langs fylkesvegen som har
tjent som anleggsveg gjennom dalen, og som ble utbedret og for-
sterket av NVE, ennå ikke er foretatt opprenskning og oppret-
ting av skråningene. Vegen er av denne grunn temmelig skjemmende
i naturen, og utvalget etterlyser en avklaring av ansvarsforholdet
for dette, og dernest når det er avklaret hvem som skal besørge
oppretting og opprenskning langs vegen, at dette blir utført.

Utvalget vil, p# bakgrunn av den positive vilje som er vist fra
NVEs side pa alle plan til å utføre naturvernarbeid for å
dempe virkningene av utbyggingen på naturen og omgivelsene, bare
beklage at det er de sentrale anleggsområder som er viet minst
oppmerksomhet med hensyn til naturvernet, nemlig de bebodde
områder i dalen. Utvalget håper derfor at dette blir viet nød-
vendig oppmerksomhet i sluttfasen og at det som kan kreves  av
naturvernarbeid i bygda blir utført før anlegget opphører.

Brev fra Statskraftverkene til VN, av 2.3.79.

For å følge opp det overgjodslingsprogrammet anlegget har
startet, har en i møte med Innset-verkene ved Frydendal og
Sagen gjort rede for de omrader som maovergjdsles.
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En ble enige om at Innset-verkene i samråd med naturvern-
kontoret ved tilsynsmann J. Jensen fullfører dette
arbeidet.
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I. Svanveto

Brev fra VN tii Statskraftverkene, av 25.10.79.

SKJOMENANLEGGENE, LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.

overføring Middagsvatn. Som det går fram
at det ska  1  bygges gjerde, si den

representerer noen fare for mennesker.
mun t1i g med SBS som 1avet og undersøke om
vært behandlet i skjønnet. Om det ikke har vært
vel saken diskuteres med reininteressene siden
tanter brakte den på bane.

Kanal
vi ikke
ikke

av rapporten ønsker
kanalen etter vårt
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dette spørsmål

behandlet,
kommunens represen-

er tatt
syn
opp
har
bør
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Brakkerigg ved overforing Langvatn. Vi forutsetter som skrevet
i notatet at linjeavdelingen foretar den nødvendige oppryddingen
når den tid kommer. Vi vil også be om at kraftfremføringen til
lukehuset blir vurdert i lys av det vår tilsynsmann skriver.

Terskel KJ4 og NU3 har gitt fin virkning, men flomsikringen på
sidene av KJ4 burde vært utført som plastring og ikke som støpte
vanger. Det synes å være behov for en viss opprydding og planering
ved landfestene dersom det ikke er foretatt.

Ellers vil vl bare til tre rapportens sluttbemerkning hvor det
kommer fram at man er stort sett fornøyd med den måten anlegget
har etterkommet og utført de forhold som er påpekt.

Fra VE-VN Nord Norge
Rapport fra befaring
27.7.79.

4 ' -l...l .L

ved
:'-JVE-\/:\, av 22.9.79.
Skjomenanleggene 26-

Med deltakere fra:Skjomenanleggene(Baadsto.Svartvatn).
Naturvernutvalget for Skjomenanleggene(A.Pettersen, H.Pet-
tersen,P.Gamnes,Markusson), \VE-VN(Jensen), Ballangen kom-
mune(Dalen).

Nrddalen.

B·rtsett fra en del bagatellmessige forhld i riggomr#det ved
N0rddalstipoe:1, samt en del bltebren:1ing 1g smrydding ved tverr-
slag Stasjonsholmen, m? de sentra1e arbeidsstedene i Norddalen
sies vre tilfredsstillende ryddet og etterbehandlet. Tide til 7 t
ie ontroll av samtlige be'einntar, g det ble '2mn foretatt
"sti'-1>.:kontr:Jll" ved innta 1 Breelva ne: Stasjo:1selva. I li.a nedenf:Jr
innta Stas jonselva l? det noe trematerialer, noen forsteinete
sementsel,er og 3-L stoloestag. Dette vil bli fjernet.
Terrengkjringen inn mot Breelve har vrt noe mer omfattende enn,
ventet, men ytterligere til ta> i de:1 forbi:1delse Emsees i.>1.·e oå-
krevet. Ved selve inntalet er det ryddet og pl>nert meet grundig.
Når det gjelder de ovrige bey 1reinnta i Norddalen var det enighet
om at disse skal sjekkes av undertegnete og eventuelt en reresen-
tant fra det kommunale utvalg ved en senere anledning.

Et styke innenfor NorddalstiD11en er det gravet et drikv.evansiTTntak
i et bek'efar. Dette rnÅ f:.rlJP-s igjen, og ner ma"1 forst er inne med
mas'in bor de bogs ptes litt p% arftetrasee. Ved Losivatn s al
e 11legge t gr a ve br OnYl for turist f Oren ing e !1s hyt te • I d e  "': : 1 r : i""'-d e 1 s e
v :  : t e r r e ,..., ::;"'I_Te i.P ...., a 11n t i_ 1 --i:: ... , • r L. • ., - ., ? - - r r;  . ..., . .., , · :Fire  r
)'"' e d ; .~ .4r:-- ,._ •

Jed 'orddalsdames istend ver driften igang med $ 5narbeide vei
op til innta'et. Etter at brelget er etablert m? 'antene
strammes oryn, nlle stdrre stei.er ryddes vekY og hele traseen
zjjdsles 3g tilses.

269



?: i ercic  '")".lrdet.

Orr?det so helhet ansees $ ha t ti'fredssti''end st>ard.
7irne '7 e r b l i t r:er-e JrP.  • I 1:-r1 r det ..,,cj 1 

, , ·, • c, :---, , , 3 f; +:, : •1 r  ) .., ·o .,.. " .,..  :  ·.- 0""'
'' .., , ; .i ri s 3 t ?-r -:ie t, iie c. d r; 1 r .,d i i_ :. • 3l', ":ir s ...,,?, : e t 7 '.=' ;_ , - r ; .-- :.. r  • •

•  r  '"'  r_  ' p :'"' ) r ) ..,_ e r .:.'"'j r i "'::""C y: :'"'r :-:iddasvt le d i s :,. J te r t . L .rj s . , -:i - s -
es3i- yi! det vare en7 fordel om mah 'he n$ yin> 3v sierde,
, f :, J r '"'1e ,..,_ ,,.,_e s e r re nre s e '1 te re r ' ·;:;:1 e  : e '1 n..e n ne r: 0 e '1 s ne s -:_ e 1 , ;-, r 0 •

·en 5r iidlertid tas ·nn med reindriftsnrisen.

I '1 '1.t c: :,:e t  ved MicldA f svP t ".1b Je i k -e be sr5 / t . Je t te vil b 1 i s,je''et
ved en senere an?edning.

Overfjri:1°Lan vat".1.

Her st:):lJ0t igjen e>:. de r:.·ddl;'.P'r') etterril_P'1er1-'l.r. Br1,'.rer-i__;-::-e
5 jstsiden av analen er overtatt av raftinjevdelinsen 3 yi'
eil i benyt te t i f orbi :ide1s e '1'1ed Jvf:' i11 v 3·30 ,. V - 1 _i YJ.j eYr.. .3, · . , ..,,s :--- -
K '.):Jbel v. Jet f ')ruts ettes ?, t , : n.j e vd e =-i.:1: e .. .,_ ,  -:}  r de"' 1_-:1 > - ·- c:  -:-' •

.:; '.  ?  r e  ,,.,_s e "1f e bra'e ne e r i b r, 1k , "! e Y1

Jg DJ 2 :ler e S S n: >el 1. [: ....,_.'T i r P.:. ri_ Pe S •

r i  ,:-  _--r,  -.,-. )''l

gr5'te »?

Omrlet ved lukehuset n 'Jverforinestul"meJe:1 var ti.7fredssti e::de
ryddet og planert. Terrengveien bd; slddes fr tilsinf.
Krafttilfdrselen til Jukehuset sjer via en 22 V -linje ra st'):ne-
transfarmator i riggomrdet. Jette ti] tross for at oer::e:.t kV
nasserer like forbi lukehuset. Ved Åta ut kraft vi8 trRf0 i nT:-r1este
66 kV-mast ville man ha slunnet den noe uheldige estrA2inje g det
meste av det urrddige mastearrangem;mget i riggomrdet.

Intaket ved Langvat bJ.e ikke besdkt. ette sjekes senere.

Ji verse.

Båtsvatn kraftstasjon.

Her stod det igjen en del smårydding og en siste finish n terrenget
vest for nortalbygget. Dette utfdres i sommer.

Kobbelvtipnen.

tlle forhold som  er  nevnt i rapnorten fra forige befaring er utfdrt
nå en tilfredsstillende måte. Et bilvra som tilhdrer en nrlvat-
erson står fortsatt nå tinnen. tnlegget m sdrge for at dette bJir
fjernet.

Steinbruddet ved Norddalselv.

Selve bruddet er ryddet noenlunde som tidligere avtalt. Veten nn
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ti] bruddet nne nsje vr
e t Y)::: r -jde l 2 g t e fur, 1:: r err i v e

Ters:e:1=1 :ITJ 3 r:ig KJ L.

7e bedre n ert fjr
anten br f ernes.

I1ers·7._e::.e er n.P. fullf,jrt 'Jf scrrl i m
V r .. '.""'.i n f •  :J 1

+ 1J"l :'. e !T!U1 i.g e:: S 1--:P. V 2'"r t
'.3i. :-'-:.n,2'.e D side:1e b1.1rde ,.·e--rt 11tfjr+:
,:eel st:'5nte Ie"'-er, '"'18"1_ StTr': set<:, 1rari_
1 V'\ .. s e 'T.re l l' e t .

ler hlitt bra og ar i
en ta :1 > e h j :rere ")r: f :"! ') '1", -

son lastring istedet ·'Jr
1.re : 0  2' s ?i r J l - s i e s .. · r c

Radiolin $ Ki2rafiell.

Ved et tilfeldig mjte :ned driftsi.r1.ge:1i0r Frtdendal uri.der he.:ciri.. .... _ze.,.,,
evnte han at man hadde nler om ls n 7 essere e'1. redi.-iliY1.'/ ""' ...,"'""'c•·'"'

."'-8rdafje1 7 er ?1,tts··,_1rt ')P' ..,_ree-etas.j---in.sJ.st, og 1f?gp-i:ig -'"V ·_0,,.,':' 1

>c  ,..,  ,:e ·:; .. n2 :- ; eie e setis ·e J e- s i. -- '. · r '1e t s "le s s i. e- e "'"'r'J h l e"TIe r • J e o
fo;utsettr at det n forhd blir lagt frem nlaner for dette nro-
sjevtet.

Slnittori.

Etter at de ting som er oai ovenfor er ordnet, $ Siomne>le=get
stort sett ',..u:1.ri.e sies  f:  vc-re ferdif hva a:1g2r r:,rddi.,., CH! etterr:rbeider
etter de ordinare anlessrbeidee. et fores?r iidlertid ors>tt
ters ·eJ.".J:f?'gi.ng i s· jo2 e.'1.lefr!SSe:1teret nn £]vef8rd er i' 1,rp rrrjd.et
Of! .e.E ser ie hrfra at det 'JP'.Si'. i'1.'1.e n fje1let V2:1 fi'1.P.s c:ler
·lnst? .,orhoJd SV .lc'1.ciS'.'P"':'Sessi c=irt S'J:1".det vi 7] vre dvedi 3
>yr:e 1:.::.7 ba>e til.

Jet >JTTJ11'1.a] e 1Jtvalg SA se '"':ere .. ::.J :reås ,..,,ed SA1:1artei.det ST"" ,.._,::ir
var ed anleggsledelsen og den mSte anleget har etter'ommet g
u t f ,jr t de for ho 1d u tv a lg e t har n fine lr t . Je t b 1 e iv. 1r e av t.a l t :1:J e 11 :1:r
bef<1riri.g, me11 utvalget :Jris>.er f0r::sAtt !i folge an.l e£YQ"et Og fort-
setter iune ta opp snrsml dersom utvalget finner det okrevet.

Brev fra VE-V til Statskraftverkene, av 23.5-
80.

Baadstø har bedt om retningslinjer for overgjødsling av tilsådde
områder sesongen 1980. Spørsmålet burde være vurdert på bar mark
litt lenger ut på sesongen, men Baadstø ønsker en avklaring sna-
rest mulig av hensyn til inntak av folk. Vår uttalelse på nåvær-
ende tidspunkt må derfor bli noe generell.
Normalt er det nødvendig med 2 - 3 gangers overgjødsling etter
tilsåing og første gangs gjødsling. Deretter hopper man over,
eller reduserer, 1 - 2 sesonger for så å vurdere nærmere i marken
om ytterligere gjødsling er nødvendig.
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På Skjornen-aniegget har man områder på alle stadier fra 1-gangs-
gjødsling til 3 gangers overgjødsling. De aller fleste områder
er imidlertid overgjødslet bare en gang, og opplegget for sesongen
1980 bør derfor vere g over alle disse områdene. For områder
som tidligere er overgjødslet 2 til 3 ganger bør områder hvor
tilslaget er dårlig overgjødsl es med noe redusert gjødsel mengde
(ca. 30 kg. /da. ) også i år, mens de bedre områdene kan utstå
til nærmere vurdering.
Vi forutsetter en befaring på samtlige områder etter ferien (om-
kring midten av august).

Brev fra VE-VN til Statskraftverkene, av 10.8-
80.

SLTOMEN&iLZGGEJÆ.LA?mllQPSPL'EIE/7TATU'RVERlf.

Son det gir frer av rapporten syes nd etsv rbeidene d nae reg en
lykkelig avsling. Store dele sr anleget blir karakteri@rt son
uget bra og..Yegeta1Jonaetableångft har vwrt ganske vellytet. Rap-
porten gir struksjoner on ettesding/overgjdsling i defermeste per
&r son vi vegner medblir fult.

Jensen tr ogs4 fores2&tt es alternetiv ti] nedfyllint av lukehuset red
Ipto, Ute at ri il fe iene ideen so et pdltt&, syes ri  at den
Nr unne rurderesidere og nentuelt mot andrelølninger 80IIaltta
ttaa ...

Ar dot gjelder trregveie opp til Losi, siil ri  understreke det
Jeaen trekker fNlr-•--•011 panllelle 11111.erpl Bard.aqerriclda oc i
forbindelse med Ulla rre.

Brev fra NVE-VN NN til NVE-VN, av 28.7.80.

Befaring4. juli 1980.

Deltakere:
Baadsto,
Elve bakk,
Jensen,
Josefsen,

Sk jomen-anleggene.
" ---

NVE-VN
NVE-VT(for å gjore seg kjent).

Befaringens hensikt var å vurdere tidligere foretatt vegetasjons-
etablering og eventuell ndvendig ettersing og overgjodsling.

Det generelle inntrykk av anlegget er at etterarbeidene og vegeta-
sJonsetableringen har vært ganske vellykket. Store deler av anlegget
ma betegnes som meget bra. På enkelte felter har utgangssituasjonen
for istandsettingsarbeidene vært meget vanskelig, som f.eks. i
Srdalslia, Og resultatet er blitt deretter, men det er tydelig
for enhver at det som kan gjores innenfor rimelige grenser er gjort,
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og reaksjonen blir derfor ikke spesielt negativ. På et par felter,
det gjelder omradet ved lukehus Båtsvatn og veien langs Sitas, virker
etterarbeidene noe ufullstendig gjennomfort. Dette skjemmer helhets-
inntrykket, og det hadde vært onskelig at man her kunne foretatt en
siste finpuss.

Det ble enighet om felgende ettersåings/overgjodsligs-nrogram for
1980:

Full overgjdsling 1980. Redusert overgjdsling 1981.

D m s'dedam morenet Norddale.

Meget godt tilslag på såingen. Områdene er blitt yndet beiteområder
for rein,og jordbunnen er dekket av reingjdsel. Annen gjdslig
ansees unodvendig.

T S so sh me.

Overgjddsling1980.

d N rd alsel

Tilslaget meget dårlig. Såing muligens delvis avglemt i forbindelse
med etterjustering av terreng.
Full gJ6ds1 og sing 1980. 0vergJ6dslig1981/82.

Gr t R' o Er selv.

Ferdig.

Ve Norddale.

Tilslaget stort sett godt. Enkelte strekninger bor likevel gås
over med gjdsel.

Ve F el b - Into masseta R dt' d a len.

Srdalslia gjdsles flekkvis.
Massetak Laphaugvatn (ved veien) overgjodsles.
Ellers ansees disse områdene som ferdig.

Utfylling/snuplass (stein) for Into fjernes, event. nlaneres bedre
ned og gjodsles/tilsåes.

Tipp Ipto·

Hovedtipp overgjodsles, ellers ferdig.
V - K'6 s s .·

Ferdig.
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Be e'n t / masseta K'r' skr sset.

Full gj6dsling og tilsaing i980. 0vergj6dsling1981/82.

Srelv-t' en m/vei.

Ferdig.

Ters l K'6r'selv.

Betongvange på vestsiden dekkes med naturstein. Finouss av terreng,
gjodsling/tilsåing like ovenfor. Planering av grusryggeri terskel-
basseng på ostsiden (alt håndarbeid).

Mas eta K'r sdale •

Overgjddsling.

En del mindre massetak langs stsiden av veien olaneres bedre,
gjodsles/tilsåes.

Ve Kors r sset - av or Båtsvat raftstas on.

Den hdyest liggende bielvdel av strekningen overgjdsles.

T"o bra e mråde K or·s.

Overgjodsling1980/81.Tilslaget virket svakt ved befaringen og
delvis ettersåing er muligens nodvendig.

Oppfylling (riggområde?) nord for veien til kraftstasjonen bor
helst fjernes, event. planeres bedre ned og gjodsles/tilsåes.

Området ved Båtsvat kraftstas·on rn/adkomstvei.

Hele stasjonsomrdet m/tipner, veier og kanal overgjodsles. Eventuell
ettersåing må vurderes nå enkelte felter. Overgjodsling1981.
Adkomstveien må gjodsles og ettersåes på hele strekningen fra
avkjoringskrysset til stasjonsområdet.

Sv es -området.

Ferdig.

V t· Båtsvat 1 e s-området.

Vei ferdig. Området ved lukehus, kfr. bemerkninger 1 innledningen.

Ve' I to - K'& da.

Flekkgjodsling.
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K · "rda-omrdet.

Overgjdsling av hele området. Ytre del av tinnen må også ettersåes.

K'Arda:- v rf6r La vat •

Lukehus-området ved Sitas overgjdsles. Veien flekkgjodsles, ellers
kfr. bemerkninger innledningsvis.

Om ådet ved overfor

Overgjdsling.

La v t .

En del fjerntliggendebekkeinntakm.m. ble ikke besokt. Disse vil
som tidligere avtalt bli sjekket ved tid og anledning.

Sorskjomen ble heller ikke besokt denne gang. L1a/Lemmen var
allerede i fjor ansett som ferdig, og kraftstasjons-området
forutsettes kontinuerlig vedlikeholdt etter behov.

Det samme gjelder forvrig ethvert område på anleggt, selv om
det ikke til enhver tid foreligger direkte nålegg. Onsket standard
skulle det ikke være noen tvil om.

D' verse a dre forho d.

Sivilforsvaret har angivelig forlangt at lukehuset ved Iota skal
fylles ned med steinmasser opp til takskjegget. Dette vil landskaps-
messig bli svært uheldig. Det bor derfor undersokes om det kan
finnes andre lesninger innenfor akseptable konomiske grenser.
Kan det f.eks. vere en tanke å foreta utvendig oåstop i ndvendig
tykkelse. Vedlegger skisseforslag. Lukehuset vil få et noe merkelig
utseende,men jeg tror likevel dette ville bli bedre enn nedfylling.

Terrengveien opp til Losivatn ble i fjor host, i henhold til avtale
ved befaring26. og 27. juli -79,slåddet og tilsådd av Skjomen-
anleggene. Siden har SK tatt veien i bruk, og i likhet med vinter-
veien til Båtsvatn kraftstasjo, kjort den sonder og sammen.

Det er selvflgelig riktig at SK benytter eksisterende terregveier
når de har behov for det, men da bor det være like selvflgelig at
man setter i stand etter seg. Det har jeg ikke inntrykk av er tilfelle.
Ved enkelte mastepunkter på 420 kV-en Skjomen - Ritsem ligger det
forovrig en god del skrot igjen etter monteringsarbeidene (kfr. bilder
og tidligere notat ang. disse forhold, oversendt Darnmerud).

Intern melding fra NVE-VN NN til VN, av 10-10.80.
På befaringen var følgende deltakere: Baadstø (Skjomen-anleggene)
Elvebakk(Statskraftverkene Alta).

BJe tilkalt av Baadst6 for % se 5 div. veistikking som Elvebakk
var i ferd med ? avslutte i anleggsomr%det. Gikk na forh%nd ut fr>
at stikkingen ble utfrt ? grunnlagav "landskansnlanen" som ble
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avtalt utarbeidet etter befaringen den +. sen., kfr. ranort av
3).sen •. Det viste seg imidlertid at Baadst6 / Elvebavk ikke kjente
til nevte landskapslan, g det var l&gt ned mye arbeid i stikking
som avvek så mye fra det som le avtalt.l+.se. at det måtte for-
kastes i sin helhet. Kartgrunnlaget man arbeidet ut fra var forovrig
ufullstendig ajourfrt, g de ajourforinger som var foretatt var
sterkt missvisende.

I dag (10. okt.) ble Jeg tilkalt av ark. Stengaard til hans kontor.
Der la han frem et utkast til landskaosnlan som jeg av flere grunner,
men forst og fremst oå grunn av det håolost missvisende kartgrunnlaget
må betegne som bare delvist brukbart i sin nåværende form. Videre-
foring av dette arbeidet uten at kartgrunnlaget blir skikkelig ajour-
fort vil være bortkastet. Jeg foreslår derfor at man hurtigst mulig
engasjerer Nord-Norsk Opnmåling i arvik til å måle inn eksisterende
vei, tip og eventuelt kraftlimje.

Jeg vil også sette et ·soorsmålstegn ved måten utbygningsnrosjektet
administreres nå for nåværende. Baadsto, Skjomenanlegget, Frydendal,
Innsettverkene og tydeligvis flere oersoner ved hovedkontoret, synes
å arbeide fullstendig over hodene nå hver9ndre. Dette er ting jeg
selvsagt ikke har noe med, men jeg nevner det likevel fordi jeg ser
betydelig fare for at det som alge av den uklare situasjonen som
foreligger. kan onns tå uheldige forhold ti 1 skade for VNs interesser.
Det burde derfor snarest mulig tilsettes byggeleder nå stedet
(i Skjomen) som kan samle trådene og få skikk nå rotet.

Av andre spesielle forhold vil jeg nevne:

St6 esa d/ r s t l d v. fllin •

Baadst hr vurdert åta stonesand i Norddalselva. Dette vil i til-
felle medfore at det må bygges vei ned til elva på ett eller annet
sted. En slik stikkvei vil, slik forholdene ligger tilrette, bety
et meget uheldig og vesentlig ekstra lndskasmessig inngren 1
Norddalen. Je år derf r forbeh ldent ·mot åta stooesand elva.

I f6lge Baadst6 er det snakk om ca. 2000 m'. Det er ikke mer enn
at det bor kunne hentes nå Elvegård (i Skjomen) hvor det finnes
_stopesand av god kvalitet og i ubegrensete mengder.

g - · · . -

Rapport fra befaring ved Skjomen kraftanlegg
3. 10.77.

Med deltakere fra:Det kommunale Naturvernutvalget for
Sk jomenanleggene(A.Pettersen, P. Camnes.A. Nystad), NVE-Skjomen
Svartvatn) g NVE-UN (Jensen).

Befaringen var lagt opp som en orientering for det kommunale utvalg
og like linje med tidligere @rs befaringer. Turen foregikk med buss
som anlegget stillet til disposisjon. Deltakerne var saledes samlet
og ble hele tiden orientert av ing. Svartvatn etter som befaringen
skred frem. Været var stort sett nent med enkelte lette snobyger og
et tynt snodekke i Norddalen. Forovrig bar mark.
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Flgende anleggssteder ble bes5kt i nevte rekkeflge:

Tipn Losi.

Tinnen var stort sett ferdig planert og hadde etter komiteens mening
fått meget tilfredsstillende form og terrengtilknytting. Det samme
gjaldt analen fra overfringstunnellen. Man ans@ det undvendig med
spesiell sikring av kanalen.

Darnmområdet i Norddalen.

Ingen spesielle merknader.

Man noterte seg at elvelonet ovenfor brua var rensket onn og formet
nå en bra måte. Komiteen var imidlertid noe betenkt over at terskelen
nedenfor brua var foreslått sloyfet.

r· St s·ons olme •

Denne hadde komiteen sett ferdig formet ved forige befaring.
Man merket seg at veien ut fra tippens syd-stre ende var fjernet
og terrenget tilfredsstillende istandsatt.

Massetak ved Norddalselva.

Massetaket var fra a.nleggets side betraktet som ferdig etterbehandlet.
Komiteen uttrykte imidlertid onske om at hjornet ut. mot elveni masse-
takets str ende burde gis en noe mer avrundet form.

Vei 'ennom Norddalen.

Ingen Merknader.

Vei o S6rdalslia.

P bakgrunn av det vanskelige terrenget man her har 2 gj5re med,
ans% komiteen etterarbeidene for a vare godt utf6rt.

Kanal overfor·n R dtindvatn.

Kanalen var sikret ved fenderverk delvis i dobbel hoyde mot veien,
og med gjerde på andre siden. Man mente at gjerdet burde males i en
mark farve, mark brun eller sort.

Terrenget langs kanalen ned mot Into ble ansett som tilfredsstillende
etterbehandlet.

Tipp Ito.

Komiteen anså tippens form og terrengtilknytning som meget god.
Man sa seg også tilfreds med oporyddingen rundt driftshytten og
lukehuset.
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Sikring av forskjæringen med gjrde pgi. Det ble reist srsml
om det kanskje også burde settes opn skilt, men dette ble· ikke frem-
satt som krav.

T'b Kobbelv.

Ingen merknader.

Bekkeinntak ved K'5riskr' sset.

Opprydding og etterbehandling av terrenget ble ansett som meget
bra utf6rt.

Svartvatn orienterte også om terskel Kj.l+ og den forventete virkning
av denne.

Båtsvatn kraftstas·on tverrsla K'6r's.

Oppryddingsarbeidene var her så vidt påbegynt. Man forutsatte å se
nermere pa området ved en befaring sommeren -78.

Dam Båt vatn.

Ingen merknader. Overlpet ble ikke besokt.
Morenetaket ved Båtsvatn ble ansett som meget fint formet.
En del rydding og finplanering gjensto ved lukehuset.

Anle ssted K'årda.

Dozing av tipp pågikk.
Komiteen uttrykte nske om at kanalen fra overforing Middagsvatn
ble sikret med gjrde. Etterbehandlig av terrenget ved k8nJen var
imidlertid ikke fullfort, og det ble enighet om å se nermere D8
sikringssporsmålet ved neste befaring.

Dammområdet og området ved lukehuset, ingen merknader.

tnle ssted overfrin Lan vatn.

Tippen var ferdig planert og ble funnet tilfredsstillende formet.
Arbeid med måledammen pågikk.

Lukehuset pa tunnel fra Langvatn ble bes©kt. Komiteen hadde ingen
negative bemerkninger til den noe spesielle utforming.

Terskler · Sk"oma.

De terskler som er utfort eller under arbeid ble beskt. Det ble
konstantert at arbeidene var utfrt en særdeles bra måte.
Paul Gamnes uttrykte skuffelse over at arbeidet med de gjenstående
terskler var utsatt inntil videre. Ing. Svartvatn opplyste at utsett-
elsen har sin årsak i at man for noe mer gjores vil iaktta tersklenes
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virknig på oppgang av laks.
Gamnes kunne fortelle at laksefisket hadde vært bra siste sesong, og
at man hadde iakttatt oppgang av laks åde gjennom lakserennene og
over tersklene ved siden av rennene.

Ko 1 a.

Det pågår fortsatt anleggsarbeider ved Skjomenanleggene.
Komiteen sa seg generelt tilfreds med de oppryddings- og etterabbeider
som er utfort, og noterte seg at disse arbeidene er i godt gjenge og
at det tydeligvis felges opp etter som anleggene fullfores.

Komiteen anså befringen som en orientering på linje med tidligere
års befaringer. Man forutsatte således at det nå ettersommeren-78
blir foretatt en avsluttende befaring hvor samtlige anleggssteder,
også fjerntliggende bekkeinntak og lukehus, blir tatt med. Det tas
sikte på 2-3dager i månedsskiftet august - september. Tilsynsmann
Jensen ble anmodet om å folge dette opp.

raftorsyn ingens Si\" i: for svar,

SKJ OMEN ANLECSENE.
LUKEHUS LOSIVATN. LADSKAPSPLEIE/NATURVERN,

Vi -.heT til telefjinsamtale TNd t•llff!till h .. ;,.Dea 15. Hptellbet' .If.
vedrfrend• denne. lak. •·

Vi her see temingenav lukehusit o@alefale$eatskrafevetiene 4 !
4et en anit.at011iek t.NT• fom. :vi er enig med Stesudiit en "naust
fasoag villi vere & foretrekkefrridet so er fores#: 7{ £{kk
iidlereidforst&else  «v  at d ff]e by pt uferholds@ise prebemer
J Hnk• .---•t .,har ••rf-,r f1$• faft'Det I nll• b11lifen · dette •t
fea v&synevinkel.

oat ra N i! SBP, av 20.10.75.

L- -KEHlS i:...:;S=:\'.T\. LA\DSKAPSP:...E IE.l);ATlRVE:C\

Vi viser til de to f,oralag fra arkitekt Haas Mapua som ble oversadt oss
14. oktober d.1.

Det er etter virtsyn ikke tvilom  at a1teraativetao er merlitbl, 18 er
lan1tå foretrelke, og vi vilanbefal• Statskraftverkene1 v•lse dennelf nia1,
Med hensyn til· overflatebehandlin1. tcror vi at en firbeat resultat  med ube
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-
handlet betoag eller eventuelt ved1 gjfre betongenmfrke.reved fargetilsetning.

Dersom vi ikke h•rer noe beholder vi de tilsendtepapil,•ene.

3 rev r a N t i l S ta. ::.s kr a f t:x er Ken e. av 2 2 .:2 . 7 5 .

ENIILHUS KJORRISUATN

Vi viser til forslag til utf6relse av ventiluset ved Kj$rrisvatn, For-
alaget virker meget tiltalende og intereuant •l Yi har ingen invendinger
mot utffrelaen.

..·
Vi vil imidlerc-ld rette oppmerkaotlla•t•• •& øtrfaforayningeq\til ventilhuaet.
Det mi sees som en ubetinget for4el  •  man kan UlUlll luftadekk itm til
bygningen da dette utvilsomt vil forringedet gode inntryket nan aar ut
tilå ha oppnldd, Vi ber om at mulighetenfor I ltt1e 1tHatilfttr1elenvia
kabel blir vurdert.

3rev fra SB? till :<raftforsynir.gens SivilforsvaL
av 29.11.78.

KEHS INNAK IPTOVATN

F¢lgendesynspunkterligger til grunn for vrt ¢nske om ikke l
fyllevidere opp rundt nevnte lukehus:

TerrengbehandlingettertegningSBP-36056 er tidl.igerediskutert
under en bef'aring, der f'agsjet Hillestad var tilstede. Det Tar
da enighet om at massefylling utover den allerede utt¢rte terreng-
arrondering, ikke ville gi en landøkapsmesaig bedring&V anlegget.
Arbeidet blederforikke utt¢rt.

Situasjonen idag medf¢rer atmassertil oppfylling rundtlukehuset
(5-600 m3)ml  tilkjøre• (Kjt,risdalen). eventuelt taa ut av den
ferdig planerte og tilsldde tipp. Arbeidet kan utf¢res dersom
plagt, men kostnadene og ulempene blir betydelige.

Det er ellers& bemerke at lukehuset sikringsmessig erutt-rti
henhold til gjeldende torsk.rifter.
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3rev ra VE-SK5omen raftverix tli VN, av '9.'.
84.

SØKNAD OM TILLATELSE FOR UTTAK AV TUNNELMASSE FRA TIPP LAPPVIKLIA.

Under henvisning til te.le.fonsamtale med avd.ing. Jensen, s¢k..es
h.erved om tillatelse tilå åpne og ta ut tunnelmasse fra tipp
Lappvik.lia.

I forbindelse med de store. nedbørsmengdenet høst, fikk.. vi store
utgravninger av veibanen mellom Lappvik og Lappvilia.
Massebehovet for gjenoppbygning av veien er vurdert til ca
2000 - 3000 m3, og arbeidene er planlagt utført våren-sommeren
1984.

Det kan også nevnes at vi sommeren 1985 regner med å få_behov for
noe fyllmasse i forbindelse med bygging av nytt driftssenter på
Elvegard. Dettebehovet er ennå ikke avklart, meni tilfelle det
blir aktuelt, håper vi kunnebenytte same taket.

På vedlagte tegning har vi antydet hvor vi mener at vi best kan
åpne. tippen for masseuttak.. uten å gjøre for store landskaps-
messige inngrep og ftvor det også vil være enkeltå lappe såret
etter endt uttak.

rev ra UN il WE-Skjomen raftver, av 26.

:.84.

UTTAK AV TUNBELMASSER1llA TIPPI LAPPVIKLIA.

Det vises til Deres suknad/henvendelse av 19.01.8 til v&rttilsyskontor
i Narvik.

Vi har ingen insvendingermot atmall tar,n de muaene man mite ha behOT
for fr omssktetippi Lappvik.lia.10J'\ltraetningen er aelTttllgeligat
dette blir gjort p& en mlte som gjør det mulig planere neiuttakagropen
til minst lite bras standard som for uttaket.

¢

Utvasking av anleggsveier, spesieli bratt terreng,• etat&digtilbake-
venden61 landakapameaaig preem rundt om pl anlegg .... Det skyldes i de
al.lev tl.eatetiltellene mangelp skikkeligOYerT&lllll9gJ"•ttog utilstrekelig
dimaaajonerte og feil lagte stikkrenner. Vi g&r wt fre at man mu benytter
&Dltdningen till ajetu-., tiaae tingene plhale veistrekningen opp Lapp-
dklia, alik at man fir rielig sikkerhet mot ge skader i trallltiden.
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Rapport fra NVE-VN NN til NVE-VN, av 16.1.84.
På befaringen var følgende deltakere: Nilsen (Statskraft-
verkene), Stengaard (ark.), Jensen (NVE-VN)

Det vises til befaringsranport av  1l/6 -83.

De ting som er påpekt 1 ovennevnte raonort er stort sett utfort
som forutsatt. Finishen mangler riktig nok fortsatt, men det er
gjort godt arbeid og grunnlaget for et tilfredsstillende slutt-
resultat er nu til stede. Finishen,og andre landskapsmessige
oppgaver som avdekkes når anlegget blir ryddet, mA konkretiseres
nrmere ved en ny befaring sa snart sn5en gr sommere -3 og
nedriggingen er kommet i gang.

PnLsi-tinren ligger det et relativt stort parti pukk som er blitt
til overs etter tilfyllingen rundt rorgata. Det ble bestemt å doze
pukken ned i en ennå 1kke nedplanert gravegrop like ved, og legge
an for eventuelt senere uttk av pukk fra ost-siden.

Det er ennå ikke tatt noen avgjorelse år det gjelder forskjæringen
til tverrsl2getp2 U-tunnelen. Sirsm#let er uformelt dr5ftet med
anleggsledelsen og driften, og det er ikke fremkommet vektige argu-
menter imot å fylle igjen forskjæringen som foreslått av oss. Dette
er den enestilesning som vil gi et godt landskapsmessig resultat.
Sporsmålet m avklares i god tid for sluttarbeidene skal settes
igang. Forskjæringenvil være et gusstig sted for denonering av .es.
renskemasser fra riggor?dene.

D t O d t t t +- 1 b . . +- 1 k 1 j de ma regnes me a s or se a e erore area er s a g o ses
og tilsåes.

jodsel: FullgjodselB, 50 kg/da over det hele.

Fro: 70%fåresvingel + 30%engkvein (norsk  sArt).

Fromengde:PA arealene ost for stasjonen og oppover i rortraseen
til vinkelklossen,+ kg/da. Ellers, 2 kg/da.

Gjodsling bor helst skje i fuktig vær og noen dager for såingen.
Slingen ml væreavsluttet i lenet av uke 32. Det som da ikke er
tilsådd bor utestå til 198,.Man kan ogsl sA pl frosset mark like
for snoen kommer, men dette er mer usikkert. Får man langvarik
barfrost og vind, kan froene blåse bort og det hele være bortkastet
(bokstavelig talt).

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 2.10.85.

SKJOMEN KRAFTVERK - LANDSKAPSPLEIE UTTAK AV NASSBR FRA TIPPEN

VED ITO

Det vises til v&rt brev av 29.04.1985 og til nefaring 24.09.19a5
ved var tilsynsmnn Jensen og Saadst, Innsetverkene.

Larina av 5003 n knust aassa p hovedtippen ved Ito, asse som
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skal tas  igjen over lere r, kan vi ikke godkjenne.Dette vil gi
en vesentlig del av tippen, 30m i si elhst ligger svært synlig
ut mot :pto-vatn, karakter av ub•hanclet tipp på ubestemttid.

Det tidligere brakkeorde vis a vis p andre siden av veien,
vil imidlertid,forvrig so iet uneste 1 rimeligerhet, egne
seg godt  tor  det aktuelle fm!l. Vi forutsetter derfor at dette
aarAdet blir benyttet bide for tilrigging,mellomlagring av tipp-
masser og lagring av knusta masser.

Det naturlige stad for utta av  asser, nar an lLevel  fir tran-
sport pa uttaksnassene, vil vare fra den flate ora so er tippet
ut i Ipto-vatn vest for hovedtippen og ca. 1,0 - 1,5 m under HRV.

Befaringsdagen L vannstanden ca. 10-20 cm under tippnivå.

Innaetverkene frykter proolemer ved uttak pi dette sted i forbind-
else med mulig ntk!vendig heving av vannstandeni Ipto-vatni rela-
tivt ner fremtid,og ønsker prialrt ågl inn i hovedtippenpl et
høyerenivl. Dette kan vi tiln,k!akseptere,•n vi  forutaetter at
det innenfor rimelige grenser blirgjort det •om kan gjsres for å
unngd en slik løsning.

F•r eventuelt uttak fra 1-wedtippen md tilsysmann Jensen varsles.

Intern melding fra VN-NN til VN, av 19.7.86.
På befaringen var følgende deltakere: Baadst/Utmo (Statkraft/
Innset-verkene) Elvenes (Entrepren@or), Jensen(NVE-VN NN)

Anlegget har tidligere fått godkjent uttak av tippmasser for knusing
til veivedlikehold. Befaringen gjaldt avtale av detaljer.

Lemmen, 5000 m3

Uttak på sarrrne stedog nivå som tidligere, men med noe større bredde.
Lagring som tidligere godkjent.

Ipto, 8000 m3

Tidligere godkjent uttak under HRV vil medføre uforholdsmessige
problemer p.g.a. stigende vannstand. Nytt uttakssted avtaltpå østsiden
av hovedtippen. Lagring som tidligere godkjentpå brakket_ornta.

K 'oris 5000 m?

Uttak noenlunde mitt i tippfronten slik at tippfronten etter uttak
får en jevn, langstrakt svakke innover.
Lagringpå tippen 10-15 m fra forskjæringskantog sydover.

Etter avsluttet uttak skal uttaksgropene planeres ned, gjdslesog
tilsåes. Vanlig overgjdsling i 2-4 år.
Planeringen skal godkjennes før tilsåing.
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