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FORORD

I forbindelse med Bergenshalvens kommunale kraftselskaps (BKK)

søknad om ytterligere reguleringer og overføringer i Matre- og

Haugsdalsvassdragene har utvalget forest&tt fluvialgeorJorfo-

logisk befaring i området.

Ved beskrivelsen av området er benyttet NGO's kart 1:50 000

1216 I - Eksingedal og 1216 IV Mo, begge kartblad i gammel

utgave.

Befaringen og utarbeidelsen av denne rapport er i sin helhet

bekostet av konsesjonssøkeren. Som kjentmann deltok fra BKK

Haugsvær.

Oslo, september 1978

Per E. augii
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NEDBØRFELTENE

De berørte nedbørfelt Matre- og Haugsdalsvassdragene ligger i

Masfjorden kommune i Nordhordland, fig. 1. Vassdragene har

sine utspring i fjellområdene på sørsiden av Sognefjorden og

vest for Stdlsheimen. De har avlp til Matredal og Haugsdal

med utlgp i en sidegren til Fensfjorden, Matrefjorden.

Matrevassdragets nedborfelt er opprinnelig 152 km og Haugsdals-
2vassdraget 145 km. Begge felt er sterkt regulert, se neste

avsnitt.

Matreelven dannes av de tre elvene Nordgjelselv, Brydalselv og

Kringlebotselv med samløp ved Hommelfossen. Den aktuelle side-

gren er Kringlebotselv som i dag er uregulert ovenfor Skreli-

vatn (regulert mellom kotene 488 og 492). Dette delfelt ligger

i et område uten inngrep og ferdselen i dag er meget liten.

Ved Grnlivatn og Fagerdalsvatn ligger det et par støler. Selve

dalen er lett tilgjengelig, noe det ikke kan sies om feltet

forovrig. Den uregulerte del av feltet utgjdr 37 kn.

I Haugsdalsvassdraget er det ingen uberørte delfelt & omtale i

denne sammenheng.

REGULERINGER

Ved kgl. res. av 17. juli 1953 fikk BKK tillatelse til å erverve

og regulere Matre- og Haugsdalsvassdragene.

I forbindelse med denne reguleringen er også medtatt en rekke

vassdrag som drenerer nordover til Sognefjorden. Dette gjelder

Oppedals-, Myrestls-, Ikjefjords-, Forde- og Sirebdvassdragene,

fig. 2.
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Som det fremgår er store deler av vassdraget regulert og utsatt

for inngrep. N& skes det om & kunne gj re flgende inngrep:

l. Overfringer fra Matre- til Haugsdalsvassdraget av:

a) avlopet fra Krangledalsvatn ( 841 m o. h. )

b) avlpet fra Glupsedalsvatn ( ca. 880 m o. h. )

c) avløpet fra Meinshemdevatn ( 773 m o. h. ) samt regulering

av dette opp 8, 3 m og ned 22, 0 m.

2. Innen Haugsdalsvassdraget:

a) overfdring av en del av Storevatn' s nedbrfelt

til Svartevatn.

Om de nye reguleringer og overføringer tillates vil Kringle-

botselv ( i Matrevassdraget) som i dag er uberørt ovenfor

Skrelivatn, bli utsatt for inngrep til og med kote 841 ( Krangle-

dalsvatna) .

GEOLOGI

Undergrunnen består i sin helhet av grunnfj ellsbergarter,

hovedsaklig gneis. Oftest er det massive migmatittgneiser som

opptrer, men en finner også gneisen sterkt skifrig, som nord

for Meinshemdevatn.

Strukturen domineres av den kaledonske påvirkningen, med strøk

NØ-SV og fall mot NØ eller NV. En finner også i undergrunnen

en rekke bevegelsessoner med retning NN-SSV og med et fall på

40-60 mot S. I tillegg p&vises mer eller mindre markerte,

steile sprekker med strk NV-S og N-S ( Askvik 1977) .

FLUVIALGEOMORFOLOGI

Det er to landskapsformer som dominerer det uberørte delfelt

til Kringlebotselv; dalformen og det strukturbetingede golde
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Totalt gir dette en oppbrutt topografi med steile fj ellsider og

dype tverrdaler, hvor iseroderte botnformer har forsterket det

oppbrutte og opprevne landskapet ytterligere.

Iserosj onen i området sees også ved dalsystemet i feltet. Den

lavest liggende del av dalbunnen består av en rekke større vann;

Skrelivatn ( reg. ) , Grønlivatn ( 502 m o. h. ) , Fagerdalsvatn ( 533 ra

o. h. ) og vann 550. Hoveddalen fortsetter så nordøstover mot

Klantefj ellsvatn. I dalen finnes de vanlige elementer til en

isercdert dalform som bl. a. U-foret tverrprofil, trinn, terskler

cg hengende sidedaler. Den dal Kringlebotselv følger er

hengende til hoveddalen. Nede i dalene er noe losmateriale, men

det er ie kvartare avsetninger av betydning.

Det er ingen vannmerker i dette delfeltet. Ut i fra tidligere

observasj oner i Matrevassdragene regner BKX med et idlere årlig

avløp fra Kringlebotselv lik 3 680 mm. Dette tilsier en vann-

føring på 4, 3 m
3/sek.

Tillater en seg å overføre observasj onene

fra Brdalselv ( vannmerke Fossevatn 63,6 ) ilsier dette at

største vannføring kan ha vært henimot 50 m
3

/s (N\lE 1968).

Kringlebotselv har sitt utspring i fj ellområdet helt Ø i

feltet hvor terrenget når oop i 1000 m •.._ • c....;.. ll O • n .

det første st rre vann_ vassdraget, er planlagt overført.

felt er det sparsomt med løsmateriale, fig. 4. Bekkeløpene

følger svakhetsso- . .iPY- .: , , . . . _erget oga- t · , · · "- , . ,--- +.u e er 1xxe ranspore av petya-

ning, hverken i form av suspendert eller bunntransportert

materiale. Nedover dalen har elva fått tilførsel av rasmateriale

fra dalsidene og fra det kvartære morenematerialet som finnes

enkelte steder. Dee e ·.·' t'- - -- -e -- sa pi ransporer og sortert i en

tidligere fluvial =ase. Dage: : 1s elveløp er stabilt uten
nevnevs-3« +ansror Prdver foretatt + ·=··- -+-y -- + e. w. e- - av vanneS SeSi.le

ledninasevne inSierer en ->nsort • · . • l t -=- - --- >--- • - a- av { yen1s o s e storer
1., l Q /7lK - , mg .... Denne verdi er meget lav og det er å anta at

hovedmengden av stoffene tilføres £ri nedbøren, og kun en liten

forvitring.
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Det sees at den er helt vegetasjonsdekket og at elveløpet er

stabilt. Dette tilsier at den er utviklet under en periode med

stor fluvial aktivitet, hvor det bl.a. var stor materialtran-

sport i elva. Nedenfor Rundvatn (550 m o.h.) mot Streklivatn

(som er regulert) utgjøres elvesysternet av Fagerdalsvatn (533 m

o.h.) og Gronlivatn (502 m o.h.).

Tilløpselvene faller i stryk og foss nedover dalsidene mot

samlp med hovedelva.

VURDERING

Vassdraget ligger i et område som allerede er sterkt utnyttet

til kraftproduksjon og en har en rekke reguleringer og utbygg-

inger. Også i dag pågår en utstrakt anleggsvirksomhet, spesielt

i Haugsdalsvassdraget.

I en vurdering må inngå i hvilken grad området er dekket ved

type- og referansevassdrag. For vernekriterier se vedlegg.

Som fig. 6 viser er området sør for ytre del av Sognefjorden

og nord for en linje Bergen - Voss ikke representert på verne-

planen.

En må derfor legge vekt på at området blir representert på

verneplanen. Fluvialgeomorfologisk synes ikke det aktuelle

delfelt Kringlebotselv & vare av interesse i så henseende.

Dette fordi det bør være et vassdrag fra fjell til fjord som

utvelges til type- eller referansevassdrag, hvis dette er mulig.

Deter heller ikke påvist lokaliteter av faglig interesse i

delfeltet.
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KONKLUSJON

Isolert sett vil de planlagte inngrep ikke ødelegge fluvial-

geomorfologiske lokaliteter eller forekomster av spesiell

interesse.

Området sør for ytre del av Sognefjorden og nord for en linje

Bergen - Voss er ennå ikke representert på verneplanen.

Derimot er det sterkt belastet med reguleringsinngrep. En

utbygging av det aktuelle delfelt vil føre til at belastningen

øker. Dette burde tilsi at det snarest vernes et typevassdrag

i dette landskapsområdet slik at de fluvialgeomorfologiske

prosesser kan studeres i uberørte forhold.
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VEDLEGG 1

VERNEKRITERIER

(Hovedsaklig etter Faugli (1977))

Vi har ingen tradisjon i Norge når det gjelder å vurdere naturen

i naturgeografisk vernesammenheng. En har derfor angrepet prob-

lemet ved å vurdere:

1. enkeltstående lokaliteter,

2. hele vassdragets nedbrfelt.

De enkeltstående lokaliteter er det naturlig & vurdere ut i fra

tre vernemomenter; som

a. naturdokument (historisk dokument),

b. dynamisk fagdokument,

c. klassisk dokument.

Naturdokumentet er en lokalitet som kan inneholde avleiringer

eller landformer som er av betydning for tolking av områdets

og/eller omliggende områders utvikling, eller mer generelt de

aktuelle avleiringenes eller formtypenes dannelsesmåte (Gjessing

1977). Eksempel kan være et delta hvor studier av det sedimen-

terte materiale kan si noe om områdets geomorfologiske utvikling

fra isavsmeltingsperioden av. Andre eksempler er myrer og

morener.

Et dynamisk fagdokument forteller oss om dagens aktive prosesser.

Studium av aktive prosesser er viktig for forståelsen av land-

formene og deres dannelse. Det er viktig å verne områder der de

formdannende prosessene får virke mest mulig uforstyrret

(Gjessing 1977):

a. slik at de kan studeres i og for seg,

b. slik at de kan brukes til å klarlegge geomorfologiens

fundamentale problem, sammenhengen mellom prosess og form,

c. viktig for forklaringen av de arvede formenes dannelse.

Eksempel på et dynamisk dokument er isbreer og elver.
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Problemet under arbeidet ligger bl.a. i å innhente fyldig nok

informasjon om de enkelte lokaliteter slik at en vurdering kan

foretas. Selve utvelgelsen må da oftest bygge på subjektiv

bedømmelse igjen bygd på informasjon og erfaring. En har dess-

verre ikke hatt anledning til å bygge opp et system som en har

gjort i Sverige når det gjelder denne problematikk. Her har man

med bakgrunn i en rekke faktorer forsøkt å gi det enkelte objekt

en naturvernbedømming ved hjelp av poengsettingen.

Det letteste objekt & utpeke som verneverdig er de klassiske.

Disse er spesielt interessante fordi en har faglige opplys-

ninger om lokaliteten gjennom en lengre periode. Disse lokali-

tetene står oftest også sentralt i undervisningsøyemed, som for

eksempel Nigardsbreen og dets nærområde. Området er vel kjent

med sikre informasjoner opp gjennom de siste 250 år og viten-

skapelige observasjoner gjennom det 19. og 20. århundre.

I verneplansområdet legges vekt på hele nedbrfeltets kvali-

teter mer enn de enkelte lokaliteter.

Vurderingen av de enkelte nedbørfelt er derfor essensielt i

dette arbeidet. Når det gjelder verneplanen har en et visst

holdepunkt med Industridepartementets uttalelse om at de

utvalgte vassdrags nedbrfelt bor representere et variert tilbud

av verneinteresser og typer av vassdragsområder. Videre heter

det at det må gis en rimelig fordeling på de ulike landsdeler

(Industridepartementet 1972). Dette syn tilsier at de ulike

geomorfologiske regioner bør være representert på verneplanen.

Ved vurdering av nedbørfeltene har objektene blitt klassifisert

etter i hvilken grad det er egnet som:

a. typevassdrag,

b. referansevassdrag,

c. unikt vassdrag.
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De nedbrfelt som blir utpekt som v&re typevassdrag bar gis

hyeste prioritet hva vern ang&r. Dette fordi disse nedbrfelt

vil utgjøre en spektrum av landets natur i intakt tilstand.

Disse nedbørfelt er karakterisert ved regionens naturkarakteris-

tika. Rent geomorfologisk vil dette si det typiske, så langt

det er mulig, bl.a. innen berggrunn, landformer, jordarter,

klima og hydrologi. Det er imidlertid ikke samfunns-politisk

relevant å bevare alle vassdrag mot inngrep. Relevant er det

derimot å sikre minst et nedbørfelt for den aktuelle region.

Denne utvelgelsen må foretas av fagfolkene. En har da forsøkt

å peke ut slike vassdrag på dette grunnlag.

De fleste større vassdrag er i dag utnyttet i energiens

tjeneste. Vi vet at inngrepene i nedbørfeltene forstyrrer

geo-prosessene. Likevel må det aksepteres at det er mer

samfunnsviktig å nytte noen vassdrag framfor & verne dem. Men

skal vi kunne hindre at unyttige, ukontrollerte samfunnsgeo-

prosesser foregår i de regulerte vassdrag og kunne vite noe om

inngrepenes formdannede prosesser, må vi ha uberørte nedbørfelt

tilgjengelig for & kunne sammenligne utviklingen. Disse vass-

drag (referansevassdragene) vil gi svar på i hvilken grad

menneskene påvirker sine omgivelser. Nedbørfelt må forbli

uberørt slik at naturens egne prosesser kan virke fritt. I så

måte har Norge også et internasjonalt ansvar. Dette fordi de

ulike fysisk-kjemiske miljer i jordens forskjellige klima-

områder er så ulike at de har hver sine prosess-systemer som

fører til forskjellige klimabestemte landformtyper. Den

tempererte sone, som Norge tilhører, har sine særegenheter som

det er viktig å søke å klarlegge til sammenligning med formene

i de andre klimaområder. Og innen geomorfologien er en i dag

sterkt opptatt av & utvikle metoder for å klarlegge de land-

formende prosesser. Referanse-vassdragene spiller en vesentlig

rolle i den geomorfologiske forskning og er det viktigste

utgangspunkt for tolkningen av samfunnets inngripen i naturens

geosystemer. Disse vassdrag er lett & utpeke, men det krever

en helhetsvurdering. Lettheten ligger i at det nå er få nedbør-

felt som er egnet og utvalget av de som allerede er vernet, er
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ikke stort. Desto viktigere er det dermed at de som blir

påpekt har egenskaper som referansevassdrag, må bli vernet.

Tidligere, både blant forskere og hos myndighetene, sto det

unike i fokus. Dette var naturlig på et tidspunkt da få vass-

drag var utsatt for inngrep, og en hadde de ovennevnte grupper

godt representert i naturen i intakt tilstand. Utviklingen i

samfunnet har ført til et sterkt press på våre omgivelser, som

har resultert i at det er det typiske som må settes i fokus.

En er nå nødt til å verne varig eller midlertidig en del av

naturen, slik at en kan vurdere hva som er naturlige prosesser

og ikke. Men likevel må de unike nedbørfelt studeres da de

utgjør viktige momenter i dokumentasjonen av de geomorfologiske

forhold.
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