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INNLEDNING

Etter oppdrag fra NVE - Statskraftverkene har sekretariatet

ved Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet

i Oslo, sammenstilt det naturvitenskapelige materiale som

foreligger for Junkerdalen.

I forbindelse med den videre saksbehandling av konsesjons-

sknaden for Saltfjell-Svartisen er skeren blitt plagt av

forvaltningsmyndighetene å fremme verneplanforslag for denne

del av Saltdalsvassdraget.

Det faglige materialet er svært ulikt for de ulike fag. Det

er bare for botanikk og til dels geofag at det er tilstrekkelig

materiale for en vurdering. For fagene ferskvannsbiologi og

zoologi finnes meget nær ingen dokumentasjon.

Til den fremlagte konsesjonssøknad for Saltfjell-Svartisen har

Det nasjonale kontaktutvalg i sin tilr&ding selvfdlgelig ogs%

behandlet Saltdalsvassdraget. Videre har det gitt kommentar

til avgrensning av Saltfjell nasjonalpark.
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Fig. 2. Geofaglige og botaniske verneinteresser.
(Etter fig. 37 (Faugli & Moen 1979} og fig. 11
(Aune & Kjærem 1978b}}
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GEOFAG

Faugli & Moen (1979, s.6l) sier om Junkerdalen:

"Delfeltet har kvaliteter som gjør det verneverdig som

sammensatt område. Det vil si at her er former og

prosesser med stor rikdom, klarhet og dimensjon.

Det er påvist både fluvialgeomorfologiske og geomorfologiske

forhold av interesse. Delfeltet har imidlertid ingen kvali-

teter som gjør det mulig faglig å få forståelsen av

Saltfjell/Svartisområdets utvikling.

Den egentlige Junkerdal har bred og flat bunn som i dag er

oppfylt av elveavleiringer. Dalen er glasialt utformet og

følger bergartsgrensen mellom granitt og skifer og ret-

ningen faller sammen med strkretningen. Mot samlop Salt-

dalen skjærer den igjennom fjellet som tverrdal i retning

vestsydvest med kraftig glasifluvial nedskjæring i landskapet.

I den sydvendte dalsiden er det dannet en betydelig ur,

kjent som Junkerdalsura. Langs dalen hever fjellene seg

bratt og hyt, spesielt i nord, med topper over 1500 m o.h.

Oppstrøms Garnfossen (ca. 240 m o.h.) har Junkerdalselva et

lp som er typisk for hyfjellsomr&der. Flere steder er

l@pet utviklet i fast fjell og bunntransporten er viktigste

transportform. Dalbunnen herfra i den egentlige Junkerdalen

er oppfylt av glasifluvialt materiale og terrassenivåer sees.

Dagens løp tenderer mot meandrering og under flom settes

elvesletta under vann. Elva har videre nedstrøms skåret seg

kraftig ned og går i canyon ved Junkerdalsura.

Mot samlpet med Saltdalselva er det utviklet et lop syd for

dagens i Bibeldalen. Dalbunnen her ligger vesentlig høyere

enn der dagens Junkerdalselv har sitt leie. Denne lopsformen

er fra en tidligere dreneringsperiode, antagelig utformet

subglasialt."
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Litteratur
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Geomorfologisk oversikt med vernevurdering.

Kontaktutv. vassdagsreg., Univ. Oslo, Rapp. 6.

124 s.
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generalkart. NGU 136. 107 s.

Nicholson, R. & Rutland, R.W.R. 1969. A section across the
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NGU 260. s.1-86.
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BOTANIKK

Aune og Kjærem (1978a, s.41 og 48) sier om Junkerdalen:

"Dei botaniske verneinteressene her har lenge vore kjente

og er veldokumenterte (Dyring 1900, Resvoll-Holmsen 1929,

Nordhagen 1934 og 1965, Fægri 1956, Fremstad 1977). Ved

kongeleg resolusjon av 8. mars 1928 vart 64 planteartar freda

innan eit ca. 60 km2 stort område som omfatta Junkerdalsura,

Solvågtinden og Båtfjellet. Den l6. mai 1935 vart området

utvida austover og nordover til Tausafjellet og Ballvatnet.

Plantefredingsområdet vart da ca. 440 km. Artslista vart

utvida til 90 artar.

I alt er det registrert kring 400 artar i området. Sjølve

Junkerdalsura har ei blanding av varmekjære artar og fjell-

planter. Blant dei varmekjære artane er gullstjerne

(Gagea lutea), kalktelg (Gymnocarpium robertianum), lækje-

steinfrØ (Lithospermum officinale) og skogvikke (Vicia

sylvatica). Interessante innslag er også hengjebjørk

(Betula pendula) og tindved (Hippopha hamnoides).

Av austlege artar i Junkerdalen kan nemnast blokkevier (Salix

mytilloides), gulsymre (Anemone ranunculoides), jemtlands-

storr (Care jemtlandica) og nkkesiv (Juncus stugius).

I fjella frå Solvågtinden i sørvest til Nuor'tasav'lo i

nordaust finst eit stort tal sentriske fjellartar. Blant dei

mest sjeldsynte artane som er funne i området er sølvkattefot

(Antennaria villi fera), fjellsolblom (Arnica angustifolia ssp

alpina), tromsvalmue (Papaver adicatum ssp. hyperboneum),

brannmyrklegg (Pedicularis flammea), smalnkleblom (Pr?imula

atricta), stuttarve (Sagina caespitosa), finnmarksrøyrkvein

(Calamagostis Zapponica) og grnlandsstorr (Carec scirpoidea).

Ingen av desse artane er funne på vestsida av Saltdalen.
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Dette fjellområdet har i over hundre år vore kjent som

eit av dei med rikast flora i hele landet. I tillegg til

det eksisterande plantefredningsområdet, har også

Nuor'tasav'lo særs høg verneverdi."

Litteratur

Aune, E.I. & Kjærem, O. 1978a. Floraen i Saltfjellet/

Svartisen-området. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet.

Botanisk delrapport nr. 5. K.norske Vidensk.Selsk.

Mus.Rapp.Bot.Ser. 1978:5. s.1-86.

Aune, E.I. & Kjærem, O. 1978b. Botaniske registreringar og

vurderingar. Saltfjellet/Svartisen-prosjektet.

Botanisk sluttrapport. K.norske Vidensk.Selsk.Mus.

Rapp.Bot.Ser. 1978:6. s.1-78.

Dyring, J. 1900. Junkersdalen og dens flora. Et bidrag til

kundskaben om de indre dele af Salten. Nyt Mag.

Naturvid. 37. s.255-307.

Engegård, G. 1970. Blindurt (Melandrium apetalum) i Nordland

fylke og om sentriske arter i Salten-området.

Bluttia 28. s .183-186.

Engegård, G. 1971. Junkerdalen - et eldorado for botanikere.

V&rt Verk nr. 1-71. s.2-1l.

Fremstad, E. (red.) 1977. Rapport fa hovedfagsekskursjon

Salten-Rana. Nordland, 4.-11. august 1977. Univ.

Bergen. 63 s.

Fægri, K. 1956. På botanisertur i Junkerdalen. Naturen 80.

s.131-152.

Hyrn, E. 1919. Fr&n Bod% till Junkerdalen. Finlandia.

Arsb. 1918. s.38-65.

Nordhagen, R. 1927. Fredning av sjeldne planter i Junker-

dalen, Nordland. Norge 3. Oslo. s.405-406. kart.

Nordhagen, R. 1928. Fredning av planter i Junkerdalen,

Nordland. Norge 4. Oslo. 625 s.

Nordhagen, R. 1934. Forslag til utvidelse av plantefredningen

mellom Saltdalen og Sulitjelma. Naturfredning i

Norge. Asber. 1933. s.15-20.
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Nordhagen, R. 1935. Fortegnelse over fredlyste planter

innenfor Junkerdalen - Balvatnet fredningsfelt.

Naturfredning i Norge. Asber. 1934. Oslo. s.l4-16.

kart. Ibid. 1935. s.9.

Nordhagen, R. 1965. Taxonomiske og økologiske studier over

Saxifraga aizoon Jacq. i Norge. Blyttia 23.

s.145-162.

Resvoll-Holmsen, H. 1929. De fredede planter i Junkerdals-

uren, på Solvågtind og Båtfjell. Norsk geogr.

Tidsskr. 2. s.256-266.

Ryvarden, L. 1979. Junkerdalen - en botanisk perle.

Den norske turistforenings %rbok 1979. s.75-80.

Sommerfelt, S.Chr. 1827. Physisk-oeconomisk Beskrivelse over

Saltdalen i Nordlandene. K.norske Vidensk.Selsk. Skr.

19de Aarh. 2(2). s.1-148.
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HYDROGRAFI OG LAVERE FERSKVANNSFAUNA

Beskrivelsen bygger på Koksvik (1977):

De ferskvannsbiologiske undersøkelsene i Junkerdalselva

hadde beskjedent omfang da denne grenen av Saltdalsvass-

draget ikke berøres direkte av utbyggingsplanene.

Det ble tatt prøver på tilsammen 5 stasjoner i juli, samt

1 stasjon i mai og 1 i august. Resultatene viser:

Avhengig av vannføringen er det store årtidsvariasjoner i

vannkvaliteten. I mai med svrt lav vannfiring er pg DP
over 80 og hardhetsverdien på 2,2° dH, mens i juli med liten

flom er de tilsvarende verdier 16 og 0,35. Her kommer

utvilsomt tidsfaktoren inn i bildet. Vatn som tilføres vass-

draget p% tidligv&ren for snsmeltingen tar til har vert i

langvarig kontakt med grunnen, og hardhetsverdien for Junker-

dalselva viser klart at det er betydelig forvitring av

kalsium-/magnesiuminnholdig berggrunn i nedslagsfeltet.

I juli er vassføringen normalt meget stor. Vatnet som til-

føres elvene er da vesentlig smeltevatn og regnvatn som har

vært i kortvarig kontakt med grunnen. Hardheten er derfor

naturlig lav. Etter smelteperioden avtar vannføringen og

hardheten ker gradvis som flge av at tilsigsvatnet i

lengre perioder har vært i kontakt med grunnen.

De store variasjonene gjennom året kompliserer klassifiser-

ingen av vassdraget med hensyn til hardhet. Under sommer-

vannføring kan Junkerdalselva sies å ha lave hardhetsverdier,

men i mai hoye verdier etter norske forhold.

Det er godt samsvar mellom alkaliteten og total hardhet slik

at vassdraget har en lav syrebindingsevne på sommeren, mens

den er stor p lav vannfiring var og host. pH-verdien
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varierte fra 6,9 til 7,3 enheter og var høyest på lav

vannfring om v&ren.

Junkerdalselva synes å ha en relativt individ- og artsfattig

fauna som er typisk for større deler av Saltfjell-området.

Prøver av bunnfaunaen i ulike grener av Saltdalsvassdraget

viser at Junkerdalselva hadde det laveste gjennomsnittlige

individantall i prøvene.

Det var stor forskjell i individtetthet i bunnfaunaen i mai

og juli/august. Prøver tatt før og etter vårflommen indi-

kerer at det foregår en betydelig "utspyling" av organismer

under store flommer.

Det ble i alt funnet larver av 5 dgnfluearter. Steinfluene

var representert med bare 3 arter i bunnprøvene og vårfluene

med bare 2 arter, mens lysfellefangster ga 7 vårfluearter.

Samtlige registrerte arter innen disse hovedgruppene synes å

være vanlige både i området og store deler av landet forøvrig.

Litteratur

Koksvik, J.I. 1977. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske

undersøkelser i Saltfjell-/Svartisenområdet. Del II

Saltdalsvassdraget. K.norske Vidensk.Selsk.Mus.

Rapp.200l.Se. 1977:16. s.1-58.

Koksvik, J.I. 1979. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske

undersøkelser i Saltfjell-/Svartisenområdet. Del VI.

Oppsummering og vurderinger. K.noske Vidensk.Selsk.

Mus.Rapp.Zoo.Se. 1979:4. s.l-79.

ZOOLOGI

Det foreligger ikke publisert materiale fra Junkerdalsfeltet

om fugl og pattedyr.



Vedlegg 1.

AVGRENSNING AV VERNEOMRÅDER

Sa!tf jg)tot na5j9nalpark

Vi forutsetter at planene om en nasjonalpark pa Saltfjellet

realiseres. Basert p de innvunne naturvitenskapelige data og den

oversikt en nå har over naturkvalitetene, fremmer vi et forslag til

avgrensning av en nasjonalpark (fig. 3).

En nasjonalpark skal omfatte urørte eller tilnærmet urørte

områder og fortrinnsvis ligge på statens grunn. Det må ellers være en

forutsetning at den representerer et stykke Norge som er typisk for sin

region og innenfor dette sa.store naturvariasjoner som mulig. Slik

sikrer en bade naturfagligo og friluftsinteresser best. I de leste

tilfeller vil også situasjonen være slik at dess større areal som

vernes, dess flere og ulike kvaliteter fanger en opp.

Tidligere forslag om en nasjonalpark på Saltfjellet har

landskapet rundt øvre del av Bjlldalen som kjerne, noe også vi tar

utgangspunkt i. Svartisen er midlertidig uløselig knyttet til Salt-

fjellet og har en dominerende innvirkning på store deler av dette

fjellområdet, både direkte og indirekte. Mange av vassdragene har

utspring i breen og brenare omrader. For en rekke naturfaglige disi-

pliner er de brenære områdene meget interessante og viktige. Alt i

alt ser vi det som en selvfølge at den østre delen av Svartisen inn-

går i en nasjonalpark. Grensen er videre lagt rundt dette ismassivet

for å få med Flatisvatn, Vesterdalen og vre Beiardalens vestside,

som alle har spesielle faglige verdier. I nord bør Kvitbergvatnet

med tilgrensende område i nordøst, Harbodalen og Jordbrudalen med

Russaga vernes. Dersom disse av bruksmessiges grunner ikke kan inn-

lemmes i nasjonalparken, bor de vernes som naturreservat og landskaps-

vernomrade. I sydost er det naturlig at Stormdalen og Bjlljdalen

inngår. Det er de mest produktive dalførene og har meget stor betyd-

ning for tilgrensende områder.

Fag for fag vil en slik avgrensning omfatte følgende spesielt

verdifulle objekt. Geofagene fr med Vesterdalen, vre Beiardalens

vestside, dalendesystemet i Beiardalen, Trollbergdalsbreens smelte-

isvannselv, deler av Beiarvassdragets østfelt, Bogvatn, Fingerbreen,

Bjelldalen, Stormdalens nedre del, Bjøllågas felt og Russaga. Av de

fremholdte spesielt viktige botaniske områdene blir disse med:
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Fig. 3. Kontaktutvalgets forslag til verneområder etter en helhetlig

vurdP.ring.

1 Saltfjellet nasjonalpark.

2 Engabreomridet, landskapsvernomrado med botanisk reservat.

3 Junkerelvas felt med tilstøtende areal i nord, landskapsvern-

område med botanisk reservat.

4 Lønselvas felt med Dypenå, landskapsvernområde.

5 Øvre del av Sunnfjordsvassdraget, ytterligere data for en

vernevurdering bør innvinnes.

6 Arstadlia, botanisk reservat.



ire:t·daliorenen, Ijel 1dalen, tomdalen mod Graneset reservat,

B jot la«lalen og Ribivaqgi. Liinnologisk og [erskvannsbiologisk vil

parken inneholde et bra spekter av ulike vatn og elvetyper: De

nylig isfrie og meget interessante Flatisvatn og Austerdalsvatn, det

ca. 2000 år gamle Bogvatn som fremdeles er brepvirket, de typiske

fjellvatnene i BjØllådalen, det mer kalk- og neringsrike Kvitberg-

vatnet og endelig de spesielle pyttlokalitetene i Riebivaggi. De

tilstøtende elvene utgjør et tilsvarende spekter. Av særlig verdi-

fulle fuglebiotoper vil parken romme bjrkeskogbiotopene Stormdalen

og Storlia samt vatmarksomr&dene Riebivaggi, Krukkimyra, Harodalen

og Kvitbergvatnet.

Enqabreomradet

For å ivareta de store glaciologiske, geomorfologiske og

botaniske verneverdiene i dalsiden Engabreen-Dimdalen-Nordfjord bør

den gis landskapsvern med et naturreservat i det spesielt botanisk

viktige omradet.

Junkerdalen

Artsfredningen av 90 plantearter i Junkerdalsura med til-

grensende områder bør omgjøres til områdevern. Det .viktige området

med Junkerdalsura, Solvagtinden og Båtfjellet bør bli naturreservat.

Områdene videre nord og østover til og med Nuvi'tasv'lo (Nordsaulo)

er også botanisk interessante. Junkerelvas felt er geomorfologisk

verneverdig. I tillegg til et botanisk reservat foreslas det derfor

opprettet et landskapsvernområde for åta vare på de omliggende verdiene.

LØnsdalselvas felt med D en

Dette feltet er blant de høgst prioriterte av geomorfologene

og inneholder en rekke interessante forekomster. Fra botanisk side er

det her foreslått en landskapsvernområde fra den foreslatte nasjonal-



parkgrensen  til  riksgrensen,  som  ogs  fanger opp  Semska-Stdi vmarks-

reservat. Dt landskapsvernomrde som vi foreslr her vil ivareta

alle disse interessene.

vre del av  Sundfjordvassdraget

Den øvre del av Sundfjordvassdraget er uberørt c1vkraftut-

bygging. Grunnen er kalkrik og området har til dels rik flora og

vegetasjon. Informasjonene bygger på en kort befaring, men det  er

mulig at nærmere undersøkelser vil gi grunnlag for å foreslå et verne-

område.

Arstadlia

Verdens nordligste almeforekonst pa ca. en dekar med den om-

liggende rike hogstaudevegetasjonen og den overforliggende mer åpne

vegetasjonen bør fredes som reservat.



Vedlegg 2.

DE NASJCNALE KONTAKTUTVALG

Posoks 1066 3lindern
Oslo 3
L5. 02/454584
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3linder, 30.10.1981
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NVE - Statskraftverkene
Postboks 5091 Maj.
OSLO 3

JUNKERDALSELVA - SALTDALSVASSDRAGET - NATURVITENSKAPELIG VURDERING

Ut ifra det materialet som allerede foreligger til Saltfjell-Svartis-
søknaden og den foreliggende dokumentasjon av naturfaglige forhold i
Junkerdalen, har utvalget gitt sin vurdering til forslag om vern av
Junkerdalselva.

Ut fra ideene om vassdragsvern må det være et krav at minst ett vassdrag
på Saltfjellet i sin helhet unndras fra kraftutbygging. Beiarvassdraget
peker seg klart ut som det mest verdifulle som type- og referansevassdrag
for Saltfjell-Svartis-omrdet. Vernes dette vassdrag er Saltdalsvass-
draget i så måte gitt lavere prioritet. Dersom en ikke vinner frem med
fullstendig vern av Beiarvassdraget, må Saltdalsvassdraget gis høyeste
prioritet.

I forbindelse med forslaget om Saltfjellet nasjonalpark blir Lønsdalselvas
felt med Dypenåa foreslått vernet som landskapsvernområde. Videre er
Junkerdalselvas felt med tilstøtende areal i nord dels foreslått vernet
som landskapsvernområde og dels som botanisk reservat. Imidlertid er det
ikke tilstrekkelig faglig materiale for kunne vurdere de andre natur-
verdiene i de enkelte delfelt innen Saltdalsvassdraget.

Utvalget finner det derfor umulig vurdere den naturvitenskapelige
kvalitet Junkerdalselvas delfelt har i forhold til kvalitetene i de
øvrige delfeltene innen Saltdalsvassdraget.

For øvrig vises til utvalgets vurdering og konsekvensanalyser i for-
bindelse med selve konsesjonssøknaden.

Med hilsen

J 
...

i 'k ti'Du .Y
, Just . ·Jssing J

3 tee8
Per E. Faugli
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Årsberetning 1975.
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(Utgatt)
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