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FORORD 

Denne utredningen er laget som et ledd i NVEs forhåndsar
beid til Verneplan IV for vassdrag. på grunn aven rekke 
uheldige omstendigheter ble imidlertid arbeidet ikke full
ført etter den oppsatte tidsplan. Hovedkonklusjonene i 
arbeidet ble imidlertid brukt i forbindelse med kontaktut
valgets (Mellquistutvalgets) arbeid med Verneplan IV og i 
NVEs videre arbeid med denne. Forfatterne mener fortsatt 
materialet har anvendelse både i det videre arbeid med 
Verneplan IV og med utarbeidelsen av differensierte for
valtningsregler for vernede vassdrag. 
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Begrepene type- og referansevassdrag har vært brukt og 
brukes forskjellig av ulike fagfolk. Vi har villet forsøke 
å få til en enhetlig bruk av begrepene og har derfor defi
nert begrepene mer eksakt enn mange bruker dem i dag. For 
referansevassdrag legges en streng fortolkning av kriteri
et berørthet til grunn. Dersom man skulle lagt til grunn 
at vassdraget var helt uten menneskelige inngrep ville vi 
i Norge neppe finne referansevassdrag i det hele tatt. vi 
har derfor lagt litt forskjellig strenghet til grunn av
hengig av i hvilken landsdel vassdraget ligger. på Østlan
det, Sørlandet og dels Trøndelag har vi lagt en litt mil
dere bedømmelse til grunn enn i de nordligste fylkene. Det 
er lagt relativt liten vekt på om referansevassdragene 
nyttes til beitevirksomhet og annen ekstensiv virksomhet. 

Da inngrepene i norske vassdrag skjer raskt og i mange 
tilfelle uten melding til forvaltningsorganer er det sann
synlig at inngrep kan ha skjedd i de foreslåtte vassdrage
ne uten at vi er kjent med dette. Disse inngrepene kan 
være aven slik art at vassdragene ikke lenger er egnet 
som referansevassdrag. vi ber derfor om hjelp fra leserne 
og håper de kan melde fra til oss. 

Forfatterne vil få takke de fagfolk som har gitt råd og 
innspill til arbeidet, ingen nevnt ingen glemt. Vi vil 
også få takke Lisbeth Løehen, Marit Fleischmann og Anne 
Marie Rishaug for maSkinskriving og deres store evne til å 
vise tålmodighet med oss som en følge av utallige end
ringsforslag. 

Arbeidet ble startet opp etter initiativ fra NVE-VN. Pro
sjektet skulle gjennomføres i samarbeid med Direktoratet 
for naturforvaltning (DN) , fylkesmennenes miljøvernavdel
inger og Universitetene. på grunn av ulik prioritering av 
arbeidet ble fremdriften ikke som planlagt. Sluttproduktet 
står derfor for forfatternes syn. Olje- og energideparte
mentet har finansiert prosjektet. 

I andre utgave er det kun foretatt visse språklige korri
geringer og fotos er medtatt. 

Oslo, januar 1992/mars 1993 
Jon Arne Eie 



1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

I arbeidet med Verneplan for vassdrag heter det i en av 
hovedforutsetningene for vern (st.prp. nr. 4, 1972-73) 
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- De utvalgte vassdrag med tilstøtende områder bør 
representere et variert tilbud av verneverdier og 
typer av vassdragsområder. Noen av områdene bør 
være av betydelig størrelse. 

Fra naturvitenskapelig hold ble det allerede under Verne
plan I dessuten påpekt viktigheten av også å verne vass
drag som kunne benyttes som faglig referanse for ikke 
naturlig utvikling, referansevassdrag (Kontaktutvalget for 
vassdragsreguleringer 1970). 

I alt vurderingsarbeide i vassdragssaker inngår nå type
og referansevassdragsproblematikken som en viktig del. 
Dette har kommet spesielt i fokus gjennom som nevnt arbei
det med Verneplan for vassdrag, men inngår også med tyngde 
i Samlet plan for vassdrag, konsesjonsbehandling og i 
flerbruksplaner, jfr. Kontaktutvalget for vassdragsregule
ringer (1970, 1976), Gjessing (1977, 1980), Faugli (1977, 
1982, 1984), NOU 1983:42, 43, 44, 45, Miljøverndepartemen
tet (1984). 

Med bakgrunn i målsettingen med norsk naturvernarbeid (st. 
meld. nr.68, 1980-81), står spørsmålet om bevaring av 
typisk natur og uberørt natur også sentralt i vurderinger 
omkring forvaltningen av norsk natur generelt. 

Selv om det er oppnådd forståelse for verdien av type- og 
referansevassdrag, er begrepene uklare og ofte benyttes de 
som et argument uten at det er sett i større sammenheng. 
Den faglige begrunnelsen er også ofte utilstrekkelig. 

1.2. Prosjektorganisering 

opprinnelig ble prosjektet lagt bredt opp med faglige ar
beidsgrupper, referansegruppe og ble underlagt direktør
nivå ved Direktoratet for naturforvaltning og NVE-Vass
dragsdirektoratet. 

Et sekretariat med Jon Arne Eie fra NVE-VN som leder og 
Odd Erling Sjulsen engasjert av NVE-VN, har hatt ansvaret 
for den daglige gjennomføringen. 

Etterhvert viste det seg at en faglig ikke ville kunne nå 
den tverrfaglige vurdering som var ønskelig. Inntil den 
avsluttende del fungerte prosjektet som planlagt. 

Enkelte faggrupper avsluttet ikke arbeidet og ambisjons
nivået ble noe forskjellig. Det materialet de enkelte fag
grupper kom fram til presenteres som vedlegg. 



Ved at faggruppene har nådd ulikt langt/kort, hadde det 
ingen hensikt at referansegruppen gjorde forsøk på å av
slutte prosjektet. Prosjektet avsluttes derfor med de en
keltvise faglige innspill. 
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Som ansvarlig for Verneplanarbeidet har imidlertid NVE 
bedt seksjonssjef Jon Arne Eie og forskningssjef Per Einar 
Faugli om å sluttføre prosjektet og å fremme forslag på 
type- og referansevassdrag. Eie og Faugli har så ut fra de 
faglige innspill, egne erfaringer og kjennskap til vass
drag i Norge utarbeidet kap. 4 og 5. De har også ansvaret 
for oppsummeringen. Overingeniør Odd Erling SjuIsen har 
bistått i dette arbeidet for å holde kontinuiteten fra 
prosjektets første fase. 

1.3. Formål, hensikt 

Målsettingen med prosjektet har vært at det skulle ende 
opp med en liste over foreslåtte type- og referansevass
drag. Disse skulle sammen med annet materiale nyttes ved 
vurderingene i Verneplan IV. Under arbeidets gang har det 
blitt reist kritikk over å skulle foreslå vassdrag, fordi 
kunnskapene om en del av disse for flere fagfelt er ganske 
mangelfulle. Eie og Faugli har derfor eneansvar for pro
sjektets oppsummering. 

For noen fag og noen landsdeler er kunnskapsmangelen et 
reelt problem. Utgangspunktet for å velge vassdrag har 
imidlertid aldri vært bedre enn i dag. Er det ikke mulig 
utfra dagens kunnskapsnivå, enten det er ved konkret fag
lig viten eller godt faglig skjønn, å sette opp ei liste 
over relevante vassdrag, vil det være behov for en kraftig 
nivåløfting. Dermed ligger en eventuell liste flere tiår 
og mange titalls millioner kroner fram i tida. Innen den 
tid vil trolig de fleste referansevassdrag ha mistet sin 
referanseverdi. 

Det kan riktignok påpekes et stort behov for å sammenstil
le de betydelige datamengder både biologisk og fysisk-kje
misk som de siste 10-20 år er samlet inn om norske vass
drag, vassdragsnatur og naturforholdene i landet generelt. 
Dette har de enkelte fagfelt sett som et påtrengende be
hov. 

Uansett hvorledes framtidens energidekning vil bli, må det 
forventes en videre vannkraftutbygging om enn noe redusert 
i forhold til 70- og 80-tallet. Dessuten er det andre 
store interesser knyttet til vassdragene, f.eks. er akva
kultur en næring i vekst som nytter ferskvann ved produk
sjon av settefisk. Uttak av løsmasser fra selve elveløpene 
eller deltaene i sjøer og fjorder er mer og mer vanlig og 
deponering av avfallstoffer i elvene øker i omfang. Mulig
hetene for å få bevart tilnærmet uberørte vassdrag innen 
de forskjellige typer og landsdeler reduseres således i 
stadig hurtigere tempo. Tida er derfor et viktig argument 
for å få fremmet forslag på vassdrag som kan dekke behovet 
for type og referanse. 
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En overordnet målsetting i norsk naturvernarbeid er slått 
fast i naturvernlovens § 1 som sier at "Naturen er en na
sjonalverdi som må vernes". Dette er utdypet i st.meld. 
nr. 68 (1980-81), Vern av norsk natur, hvor det anføres at 
siktemålet for naturvernet er: 

"(1) En økologisk forsvarlig bruk av naturressursene, 
som sikrer naturen som en varig kilde for men
neskenes virksomhet, helse og trivsel. 

(2) Bevaring av naturens variasjonsrikdom, både 
m.h.t. planter og dyr og deres leveområder, 
landskap og geologiske formasjoner og forekom
ster." 

Dette må tolkes dithen at en ønsker å verne et representa
tivt utvalg av norsk natur. Verneplanene for vassdrag er 
med på å danne grunnstammen når det gjelder vassdragsnatu
ren. I nettet av vernede områder inngår også våre nasjo
nalparker og mange små, men viktige naturreservater og 
landskapsvernområder. 

Noen vassdragstyper er naturligvis ivaretatt gjennom nas
jonalparkene. De ligger imidlertid stort sett i fjellom
rådene, slik at det bare er de øvre deler av vassdraget 
som er fredet. Hittil har det bare vært gjennom Verneplan 
for vassdrag at en har vurdert vassdragene fra kilde til 
hav. Verneplan for vassdrag inneholder da også en rekke 
gode type- og referansevassdrag. Disse er imidlertid bare 
vernet mot kraftutbygging, mens trusselen mot vassdragene 
i like stor grad kommer fra mange andre interessegrupper. 
Forvaltningsorganer på ulike nivå, ikke minst kommunene, 
må føle et ansvar for at hensikten med referansevassdrag
ene ikke ødelegges ved ulike inngrep. Dersom ikke inngrep 
kan unngås må disse i tilfelle skje under strengt kontrol
lerte forhold og det må gis mulighet til å forlange at 
påvirkningen av inngrepene på naturen forsøkes undersøkt 
og målt. 



2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1. 2. 

BEGREPSAPPARATET 

Definisjoner 

Vassdrag 

Med vassdrag menes selve vannstrengen og det nedbørfeltet 
som drenerer til vannstrengen. 
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Det skilles mellom hovedvassdrag som renner ut i sjøen og 
del- eller sidevassdrag som utgjør en del av et hovedvass
drag. 

Både hoved- og sidevassdrag tas med i vurderingen av aktu
elle objekter. Å benytte sidevassdrag som enhet er av 
større betydning dess større hovedvassdraget er og dessu
ten viktigere i regioner med mange og omfattende inngrep 
som reduserer mulighetene for å finne urørte og egnede 
hovedvassdrag. 

Behovet for vern av store kontra små felt varierer. Med 
store felt vil det være lettere å få med en større del av 
regionens variasjon. I små felt er det enklere å koble 
prosess og resultat. Det må imidlertid ikke i denne sam
menhengen legges for stor vekt på å skulle innlemme alle 
"forSkningsmessige godbiter". Disse vil i mange tilfeller 
være mer naturlig å bevare gjennom kriteriet "vassdrag med 
særlige kvaliteter". Det er derfor mest naturlig at stør
relsen på vassdrag vurderes fra område til område og sees 
i forhold til de vassdragsobjekter som er til rådighet. 

Typevassdrag 

I et land med så mangeartet og kompleks vassdragsnatur som 
Norge, finnes en rekke ulike vassdragstyper. De kan innde
les etter forskjellige kriterier, f.eks. beliggenheten 
over havet (høyfjell, fjell, lavland, kystnært) , viktigste 
landformer eller daltyper, løsmasserjmaterialkilder (bart 
berg, morene, leire, breområder), vegetasjonsforhold, osv. 
på denne måten gis det en karakteristikk av vassdraget. 
Likevel trenger det ikke være typisk for den regionen 
eller landsdelen det tilhører. 

Med utgangspunkt i tidligere bruk av betegnelsen (jfr. NOU 
1983:42) skal et typevassdrag kunne representere den regi
onen det tilhører, dvs. at selve dreneringssystemet er 
typisk og at nedbørfeltet inneholder mest mulig av regio
nens typiske naturformer. 

Definisjon: Et vassdrag som kan representere et større an
tall vassdrag i den region det tilhører og dermed innehol
der mest mulig av regionens typiske naturformer og plante
og dyreliv. 

Etter dette må typevassdrag kobles til en akseptabel re
gioninndeling (Kap. 2.3). A peke ut typevassdrag krever 
ikke bare god kjennskap til vassdraget, men også om de 
typiske trekkene innenfor regionen. 



2.1. 3. 
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Referansevassdrag 

For å si hvilke forandringer i et vassdrag som skyldes 
inngrep eller som skyldes en naturlig utvikling, er det 
viktig å ha vassdrag hvor de naturlige prosesser får virke 
mest mulig upåvirket av menneskelig inngrep. Disse vass
dragene kan tjene som referanse for endringer forårsaket 
av inngrep i andre sammenlignbare vassdrag. 

Definisjon: Vassdrag hvor de naturlige prosesser får virke 
mest mulig upåvirket av menneskelig aktivitet og hvor 
vassdraget kan tjene som målestokk for endringer forår
saket av inngrep i andre sammenlignbare vassdrag. 

Referansevassdrag er viktig både for forskning og forvalt
ning. De skal fungere som en informasjonsressurs hvor sam
spillet mellom de enkelte deler av natursystemene er in
takt, og hvor utviklingen over tid kan fortsette mest 
mulig upåvirket av endringer forårsaket av mennesker. 

Det helt sentrale med disse vassdragene er at de skal 
tjene som referanse for endringer forårsaket av inngrep 
eller annen menneskelig aktivitet. Det må derfor i ut
gangspunktet settes store krav til uberørthet. 

Begrepet uberørthet er i sin ytterste konsekvens vanskelig 
å definere. I utgangspunktet er alle områder i Norge i 
større eller mindre grad påvirket av menneskelig virksom
het f.eks. husdyrhold, hogst og langtransporterte foru
rensninger. I denne sammenheng er begrepet "uberørthet" 
brukt om områder hvor det hydrologiske regime er lite 
påvirket. Anvendbarheten av et vassdrag som referansevass
drag øker med graden av uberørthet. 

Kravet om uberørthet bør håndheves strengt. Men for flere 
deler av landet ville det da være vanskelig å finne 
referansevassdrag. Derfor må visse vurderinger foretas for 
de aktuelle vassdrag. 

Som referanse for endring i en eller flere framtidige og 
ukjente miljøparametere, vil det måtte stilles store krav 
til kontroll, både i tid og rom. Et sentralt spørsmål er 
hvor store inngrep og utnyttelsesgrad som kan aksepteres 
før vassdraget mister sin verdi som referansevassdrag. Det 
er naturlig å skille mellom inngrep som gir varige end
ringer og inngrep som kun gir en kortvarig endring av 
forholdene i vassdraget. Bruken av vassdraget må videre 
sees i et større tids- og regionalt perspektiv slik at 
referanseverdien ikke reduseres gjennom en rekke mindre 
enkeltinngrep som i seg selv ikke nødvendigvis har betyd
ning for vassdragets referanseverdi. Dette gjelder også 
forskning som må legges opp på en skånsom måte slik at 
vassdraget ikke endres varig. 

Forståelsen av behovet for lange måleserier er best eta
blert innen fagområdene til Det norske meteorologiske 
institutt (nedbør, lufttemperatur) og til NVE-Hydrologisk 
avdeling (vannstand, vannføring). 



2 .2. 

2.2.1. 

I referansevassdragene ville det vært svært ønskelig å 
kunne igangsette tilsvarende måleserier også på de andre 
mest vanlige målbare parameterne innen bl.a. biologi. 
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For å kunne dokumentere naturlig variasjon og forandring 
er både de midlere forholdene og ekstreme variasjoner 
viktige faktorer som bare kan påvises ved lange kontinuer
lige registreringer. Dette vil imidlertid være så kostbart 
at man må gå lenger enn å begrense referansevassdragene 
kun til de vassdragene som man i dag har økonomiske res
surser til å igangsette langsiktige måleserier i. Hånd
teringen av disse vassdragene må imidlertid ha en langsik
tig strategi, og forvaltningen må bruke dette i sine prio
riteringer. NVE har lagt dette til grunn i det initiativ 
etaten har tatt for videreføring av NTNF's prosjekt 
"Forsknings- og referansevassdrag", som ble avsluttet i 
1989. 

Tidligere bruk av begrepene 

Verneplan for vassdrag 

Type- og referanseverdien til vassdrag har spesielt blitt 
fokusert på i de naturvitenskapelige vurderinger ved Ver
neplan for vassdrag. I særdeleshet kom dette til uttrykk i 
den naturvitenskapelige innstillingen til den hittil siste 
av verneplanene (NOU 1983:42), men også i innstillingen 
til Verneplan I (Kontaktutvalget Kraftutbygging - natur
vern 1971) og til Verneplan Il (NOU 1976:15) er det tatt 
med egne avsnitt om verdien av å ta vare på vassdrag utfra 
type- og referansehensyn. 

I NOU 1976:15 står det om dette: 

"Etter som mer og mer av naturen på jorden blir ut
satt for inngrep, er det nødvendig å bevare en stan
dard hvor de store geO-biOlogiSke prosesser kan fore
gå noenlunde uforstyrret. Med dette er det mulig å 
vurdere de inngrep mennesket foretar i naturen i 
andre områder, noe som kan komme til å vise seg å 
være av den største praktiske betydning i framtiden. 
Forskningen setter store krav til uberørthet når det 
gjelder studier av naturens lovmessighet. Som natur
dokument kan en lokalitet avspeile en skiftende ut
vikling fra tidligere tid og fram til i dag, det 
virker da som et historisk dokument. Ved fortsatt å 
la det virke urørt, vil det bli et stadig viktigere 
naturdokument, som får høy verneverdi. 

I denne forbindelse er det også viktig å sikre enkel
te vassdrag som er mest mulig urørt av menneskelig 
virksomhet som referanseområder. 



2 . 2 .2. 
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Det er ikke mUlig, ei heller ønskelig, å verne alle 
vassdrag, men det er viktig å få vernet et utvalg 
vassdrag, som er typiske for vårt lands ulike land
skapsregioner. Slike typevassdrag er meget verdifulle 
for de naturvitenskapelige interesser, og må gis høy 
prioritet hva vern angår." 

Ikke minst fra universitetshold har det blitt fokusert på 
viktigheten av å ta vare på vassdrag med type- og refe
ransekvalitet. Dette har vært sentralt ved deres innspill 
vedr. de naturvitenskapelige verdier under alt verneplan
arbeid hittil (Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer 
1970, 1976, NOU 1983:42). 

Målet med de naturvitenskapelige vurderinger av vassdrage
ne som var til behandling for Verneplan III (NOU 1983:42) 
var: 

"1. En generell vurdering av feltenes innhold av verdi
full natur med Verneplanens målsetting for øyet. 
Vassdrag med særlig verdifull natur etter de oppsatte 
kriteriene er kalt "Vassdrag med særlige kvaliteter". 

2. Utpeking av typevassdrag eller representative vass
drag, dvs. vassdrag som på en god måte kan represen
tere et større antall vassdrag i en naturgeografisk 
region, eller i en landsdel. 

3. Utpeking av vassdrag som egner seg som referansevass
drag, dvs. vassdrag der prosessene får gå mest mulig 
upåvirket slik at de kan danne en standard som end
ringene i påvirkede vassdrag kan måles mot ... 

Det er i Verneplanene spesielt arbeidet med problemene 
omkring typevassdrag. Det er lagt vekt på at vassdrags
objektene burde representere de store variasjonene i na
turforholdene som finnes i landet. Dette gjelder variasjo
nene i berggrunn, løsmateriale, landformer, hydrologi og 
klima såvel som variasjonene i plante- og dyrearters ut
bredelse og livssamfunnenes utforming. Vurderingen av 
typevassdrag ble i første fase basert på Naturgeografisk 
regioninndeling av Norden (Nordiska ministerrådet 1977). 

Også i utredningen om vilt og ferskvannsfisk i forbindelse 
med vurderingen av vassdrag for Verneplan III (NOU 
1983:44) ble det lagt stor vekt på type- og referanseom
råder. 

Samlet plan for vassdrag. 

I Samlet plan for vassdrag (Miljøverndepartementet 1984) 
er vassdrag eller deler av vassdrag vurdert utfra dets 
verdi for en rekke forskjellige brukerinteresser. Type- og 
referanseverdikriteriet er spesielt knyttet til brukerin
teressene naturvern, vilt og fisk. Begrepet referansevass
drag er imidlertid benyttet med tosidig definisjon. 
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I naturvernsammenheng er verdien av vassdragene inndelt på 
tilsvarende måte som ved verdivurderingen i Verneplan for 
vassdrag i: 

- vassdrag med typeverdi 
- vassdrag med referanseverdi 
- vassdrag med særlige kvaliteter 

vilt- og ferskvannsfiskinteressene i de enkelte vassdrag 
er vurdert utfra deres 

- representativitet 
- referanseverdi 
- produksjonsverdi 
- bruksverdi 

For vurderingen av områdets/vassdragets typiskhet (repre
sentativitet) og referanseverdi innen fisk/vilt er det 
benyttet de samme kriterier som ved verdivurderingene til 
Verneplan III for vassdrag (NOU 1983:44). 

Innen naturvern ble også vassdrag hvor det var foretatt 
naturfaglige undersøkelser over en periode definert som 
referansevassdrag. Slike vassdrag er mer korrekt å kalle 
for forskningsvassdrag. 

Typebegrepet er i Samlet plan også til en viss grad benyt
tet ved vurdering av friluftslivinteressene ved at land
skapsvurderingen gikk ut fra en tredeling. Landskapet ble 
delt i særpreget og variert, typisk, lite variert og sær
preget. Ved vurdering av kulturminneinteressene nyttes 
også begrepet ved at et kulturminnes verdi øker hvis det 
er typisk for et visst geografisk område og fra et visst 
tidsrom. 

Forskref 

Forsknings- og referansevassdrag (Forskref) var et pro
sjekt innen NTNF's Program for miljøvirkninger av vass
dragsutbygging (NTNF 1989). 

Under utrednings- og planarbeidet ble det fra mange hold 
fremholdt at en for stor del av forskningen i vassdrag var 
så kortsiktig at man ikke i tilstrekkelig grad fikk bygget 
opp kunnskap om fenomener av langsiktig karakter. Det ble 
fremholdt at for få undersøkelser har vært lagt slik an at 
de på tverrvitenskapelig grunnlag har kunnet beskrive og 
forklare de naturlige langsiktige variasjoner i biologis
ke, kjemiske og geofaglige forhold og menneskepåførte 
virkninger i forhold til dette. 

Det ble derfor foreslått å etablere et system av forsk
nings- og referansevassdrag hvor man kunne få en konsen
trert forskningsinnsats gjennom et samarbeid mellom mange 
interesserte institusjoner. 
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Forskningsvassdrag er vassdrag hvor studier av årsakene 
til svingninger og endringer i det abiotiske og biotiske 
miljø foregår. Disse vassdragene kan være regulerte og 
uregulerte. 
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Dette til forskjell fra referansevassdrag hvor naturpro
sessene får virke mest mulig upåvirket av menneskelig 
aktivitet. Forsknings- og referansevassdrag slik begrepene 
her er brukt vil utfylle hverandre. Et forskningsvassdrag 
kan være et referansevassdrag, men behøver ikke å være 
det. 

Med henblikk på å klarlegge årsakssammenhenger skulle man 
i prosjektet måle langsiktige svingninger og endringer av 
fysisk, kjemisk og biologiske forhold i vassdragene. 

Det ble pekt på at gjennom denne erfaring som etterhvert 
ble bygget opp ville man få et bedre grunnlag til å bereg
ne og vurdere virkninger av inngrep og påvirkninger også i 
andre vassdrag. 

Det ble valgt ut fire vassdrag: Atna, Gaula, Numedalslågen 
og Vefsna. Av økonomiske årsaker ble hovedvekten lagt på 
Atna. 

Definisjonen av begrepet referansevassdrag er samsvarende 
mellom Forskref-prosjektet og Type- og referansevassdrags
prosjektet. 

I Type- og referansevassdragsprosjektet har man villet be
grunne behovet for type- og referansevassdrag og foreslå 
hvilke vassdrag som kan være egnet til dette formål, (jfr. 
Kap. 1.3. & Kap. 2.1.3.). Forskref har hatt et lengre 
tidsaspekt som også innebærer faglig arbeid i et fåtall 
utpekte vassdrag. 

Regulering og utbygging av vassdrag. 

Søknad om tillatelse til utbygging og regulering av vass
drag for elektrisitetsproduksjon følger Lov om vassdrags
reguleringer. Retningslinjer for hva som kreves av opplys
ninger i en søknad er utdypet i rundskriv 36 fra NVE-Vass
dragsdirektoratet (NVE 1986). 

Med det mål som norsk vernearbeid har om å bevare et 
bredt spekter av naturtyper, er det naturlig at en vurde
rer vassdraget i en større regional sammenheng. I de siste 
årene har det derfor blitt fokusert mer og mer på dette. 

Til den konkrete konsesjonssøknad må det foretas faglige 
konsekvensutredninger. Disse er en del av grunnlaget for 
forvaltningens videre arbeid med saken. 

Spesielt gjennom det naturvitenskapelige utredningsarbei
det er det blitt fokusert på viktigheten av type- og refe
ranseverdi. Dette var sentrale tema på konferanser både i 
1976 og 1980 (Gjessing (red.) 1977, 1980). 
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Men også gjennom andre arbeider har faglige verdivurderin
ger stått sentralt ved vurdering av inngrepenes konsekven
ser, Sundborg 1977, Faugli og Moen 1979, Jensen 1982, 
Halvorsen 1983, Faugli 1984, Lie-Christensen 1984, Melby 
og Toftdahl 1988. 

NVE gjennomfører FoU-programmet "Etterundersøkelser" for å 
få verifisert hva som har skjedd i de vassdrag som er 
utbygd (Berg og Faugli, 1990). 

Ved å sammenligne disse undersøkelsene med registreringene 
i forbindelse med konsesjonssøknadene kan man således få 
klargjort hvordan de naturlige forholdene/prosessene er 
påvirket gjennom de ulike inngrep. Vassdrag hvor det utfø
res etterundersøkelser er å betrakte som forskningsvass
drag. 

For å kunne dra nytte av slike etterundersøkelser må det 
imidlertid tas hensyn til naturlige endringer før det dras 
konklusjoner om vannkraftutbyggingens påvirkning av for
holdene i vassdraget. I denne sammenhengen kommer referan
sevassdragene inn som et meget viktig hjelpemiddel. Helst 
bør det i de vassdragene som det vil være naturlig å be
nytte som referanse for etterundersøkelsene utføres de 
samme registreringer som i de regulerte vassdragene som 
etterundersøkes. 

For andre typer inngrep i vassdrag kommer mange lover til 
anvendelse. Av de mest sentrale når det gjelder selve van
nstrengen er Vassdragsloven, Forurensningsloven og Plan
og bygningsloven. 

Regioninndeling av Norge 

Naturgeografisk regioninndeling av Norden. 

Både i Verneplan III for vassdrag og i Samlet Plan har 
"Naturgeografisk regioninndeling av Norden" (Nordiska 
ministerrådet 1977) blitt benyttet som grunnlag for å 
vurdere vassdragenes representativitet. 

Inndelingen har senere kommet i en revidert utgave (Nord
iska ministerrådet 1984) uten at det er gjort store end
ringer i grensesettingen. Imidlertid har beskrivelsen av 
hver region blitt mer utfyllende. 

Inndelingen bygger primært på vegetasjon og flora, men tar 
også hensyn til andre faktorer (Nordiska ministerrådet 
1984). At den i så stor grad er bygd på botaniske kriteri
er har blitt påpekt som en svakhet (NOU 1983:42). 

Formålet med inndelingen har i første rekke vært å kunne 
være et underlag for prioritering av verneverdige naturom
råder. Framfor alt ønsker man at inndelingen gir et under
lag for bedømming av de ulike områdenes representativitet 
(Nordiska ministerrådet 1984). 
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Inndelingen er gjort på flere nivåer. på den første deles 
vegetasjonen opp i de store vegetasjonssonene. Innen disse 
er det videre en oppdeling i underområder slik at Norden i 
alt blir oppdelt i 75 enheter (regioner). Av disse er 28 
representert i Norge. 

Disse regioner er igjen inndelt i mindre områder. En slik 
tredeling er gjort for å kunne nytte inndelingen i plan
legging i nordisk sammenheng, i nasjonal sammenheng eller 
på et lavere nivå f.eks. innen et fylke. 

Andre regioninndelinger benyttet i dette prosjektet. 

Det finnes en rekke regioninndelinger både av Norge alene 
og på nordisk nivå. Dette gjelder hovedsaklig inndelinger 
utfra helt klare kriterier og vil således kunne være til 
stor hjelp for de deler av naturen som disse omhandler, 
men ha liten verdi når et totalt bilde av naturen skal 
betraktes. 

I vedlegg 1 har f.eks. arbeidsgruppen innen geofag presen
tert en regioninndeling som bygger på forskjeller i hydro
logisk regime, årlig avrenningsvolum og hovedlandformer. 
Den vesentligste forskjellen mellom denne og den naturgeo
grafiske regioninndelingen av Norden (Nordiska ministerrå
det 1984), er at hovedvannskillene kommer til uttrykk i 
inndelingen. Dette kan være praktisk og hensiktsmessig i 
et prosjekt som har som oppgave å vurdere vassdrag knyttet 
til nedbørfelt og ikke naturområder. 

Arbeidsgruppen innen vannkvalitet og ferskvannsbiologi 
(vedlegg 3) har i hovedsak koblet vurderingene til en 
inndeling som tilsvarer den naturgeografiske regioninndel
ingen av Norden (Nordiska ministerrådet 1984), men som 
også tar opp i seg spesielle kriterier av betydning for 
fagfeltet foruten at regionene avgrenses av nedbørfelt
grenser. 

For å kunne vurdere vassdragenes type- og referanseverdi i 
fiskeribiologisk sammenheng har denne arbeidsgruppen (ved
legg 4) inndelt Norge inkludert Svalbard, i 7 regioner der 
fiskearter og fordeling avarter i vassdraget utgjør kri
teriene. 

Botanikkgruppen (vedlegg 2) viser til kart over vegeta
sjonsregioner i Norge (Dahl et. al. 1986) som kan benyttes 
for å karakterisere vassdragene. 

på Vestlandet er det arbeidet videre med disse problem
stillingene, og i sluttfasen av prosjektet foreligger 
interessante resultater (Odland 1991). 

Ved korrelasjonsanalyser er en rekke vassdrags floristiske 
sammensetning sammeholdt med mange forskjellige miljøvari
able. ut fra en slik analyse er vassdragene delt i 14 for
skjellige grupper. Resultatene viser at den floristiske 
sammensetningen i vassdragene på Vestlandet i stor grad er 
relatert til deres avstand fra kysten. 
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Dette indikerer at klima i stor grad avgjør vassdragets 
floristiske sammensetning. Den nest viktigste gradienten 
er hovedsakelig bestemt av topografiske forhold, spesielt 
hvor store deler av nedbørfeltet som ligger i lavlandet og 
antall innsjøer i feltet. 

I forslagene til typevassdrag er disse forhold forsøkt in
narbeidet. 

Laksåga sett vestover fra Rago nasjonalpark. 
Foto: J. A. Eie 
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DEKNING AV TYPE- OG REFERANSEVASSDRAG 
GJENNOM NASJONALPARKER OG VERNEPLAN FOR VASSDRAG 

Nasjonalparkene 

Norge har i alt opprettet 18 nasjonalparker. Disse dekker 
vesentlig høyereliggende skogsområder og fjellområder. 
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De representerer noen av de minst påvirkede områder i 
landet. Nasjonalparkene er imidlertid ikke knyttet til 
vassdrag og nedbørfelt og i de fleste tilfeller er det 
bare deler av nedbørfeltene som er med. Det er med andre 
ord et begrenset antall vassdrag innenfor nasjonalparkene 
som kan dekke referansevassdragsbehovet når begrepet knyt
tes til hele vassdrag eller sidevassdrag. Stort sett fan
ges bare de øvre deler av vassdragene. 

Det er i tillegg opprettet en rekke landskapsvernområder 
og naturreservater. De aller fleste av disse er små og 
dekker kun deler av mindre bekker og elver. Særlig land
skapsvernområdene ligger ofte i et kulturlandskap og det 
kan tillates dels betydelig mennskelig virksomhet. 

Noen av nasjonalparkene dekker imidlertid så store deler 
av viktige sidevassdrag at de har klare referanseverdier. 

Hardangervidda nasjonalpark omfatter store deler av flere 
vassdrag. I vest og nordvest gjelder dette bl.a. Kinso og 
Veig, i øst øvre del av Numedalslågen, i første rekke 
Heinelva, i sør Kvenna og Songa ovenfor de regulerte van
nene Møsvatn og Songavatn. 

Jostedalsbreen nasjonalpark omfatter mange vassdrag, selv 
om det i de fleste tilfeller kun er begrensede områder av 
de enkelte vassdrag som inngår i nasjonalparken. I de tre 
dalene Erdalen, Sunndalen og Bødalen, på vestsiden av bre
en, er det innført rikspolitiske retningslinjer. Innfør
ingen av disse reglene kommer som følge av at Stortinget 
ikke tok stilling til om Stryne-og Loenvassdragene skulle 
nyttes til kraftutbygging eller ikke, da de behandlet 
meldingen om nasjonalparker. Hensikten med de rikspolitis
ke retningslinjer var således å sikre dalene som mulig 
areal for utviding av Jostedalsbreen nasjonalpark i påven
te av endelig avgjørelse om vannkraftutbygging i Stryne
og Loenvassdragene. Av viktige vassdrag hvor øvre deler av 
nedbørfeltet inngår i nasjonalparken kan nevnes: Gaular
vassdraget (NØ-lige deler), Sogndalselva (store deler av 
Tverrdalen i N), Arøyvassdraget (helt i N og NV), Joste
døla (store deler i V og N) og Oldenvassdraget (deler i ø 
og N) . 

Jotunheimen nasjonalpark omfatter bl.a. øvre del av Utla
vassdraget og Sjoa. 
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Rondane nasjonalpark omfatter øvre del av Atna, Ula og 
Vulua. Spesielt Atna er trukket fram som et viktig refe
ransevassdrag. Det er foreslått en utvidelse av Rondane 
nasjonalpark (NOU 1986:13) som vil gjøre at en større del 
av bl.a. Atnas nedbørfelt innlemmes i nasjonalparken. 

Femundsmarka nasjonalpark omfatter flere små vassdrag, 
f.eks. Mugga som drenerer ut i Femunden, som igjen hører 
til Trysilvassdraget som er varig vernet mot kraftutbyg
ging. Grøtåa innen nasjonalparken drenerer ut i Rogen på 
svensk side. 
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Gressåmoen nasjonalpark omfatter øvre del av Luru og øvre 
del av Tverrelva. Spesielt Luru er tidligere trukket fram 
som et potensielt type- og referansevassdrag. 

Saltfjell-Svartisen nasjonalpark omfatter bl.a. øvre del 
av Glomåga, Stormdalsåga, øvre del av Bjøllåga, foruten 
øvre deler aven rekke sidevassdrag til de store vassdra
gene som er under utbygging eller foreslått utbygd. 

Børgefjell nasjonalpark omfatter de aller øverste delene 
av bl.a. Namsen og Vefsna. 

Rago nasjonalpark omfatter en stor del av Trolldalselva 
som er sidevassdrag til Laksåga. 

Øvre Dividalen nasjonalpark omfatter øvre del av Divi
dalselva, Kavaselva og Rostaelva som alle er en del av 
Målselva. 

Ånderdalen nasjonalpark omfatter det meste av Åndervass
dragets nedbørfelt. 

Stabbursdalen nasjonalpark omfatter det vesentligste av 
Stabburselva. 

Reisadalen nasjonalpark ble opprettet i 1986. Den omfatter 
øvre deler av Reisavassdraget. Hele vassdraget ble vernet 
i Verneplan Ill. 

Øvre Anarjåkka nasjonalpark omfatter øvre deler av Anar
jåkka og Karasjåkka som er sidevassdrag til Tana som er 
varig vernet mot kraftutbygging. 

Øvre Pasvik nasjonalpark omfatter øvre deler av Ellenelva 
som renner ut iPasvikelva. 

Verneplan for vassdrag 

I st.prp. nr. 4 (1972-73) ble det bl.a. som en hovedforut
setning for utvelgelse av vassdrag til Verneplan for vass
drag påpekt at Verneplanen må gi en rimelig fordeling på 
de ulike landsdeler, og at de utvalgte vassdrag må repre
sentere et variert tilbud av verneinteresser og typer av 
vassdragsområder. 



Type- og referansevassdrag slik de er definert i denne 
rapporten (jfr. Kap. 2.1.2., 2.1.3.) er derfor naturlig å 
innbefatte i en Verneplan. 
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Naturvitenskapelig sett ble det gitt en oversikt over opp
dekning av vassdrag i forbindelse med Verneplan Ill-ar
beidet (NOU 1983:41) Med denne som grunnlag og det senere 
stortingsvedtak i saken er nedenstående analyse foretatt. 

på Østlandet er ingen av de aktuelle hele vassdrag (vass
drag fra kilde til fjord) intakte. Målet her må derfor 
være å fange opp mest mulig av landsdelens variasjon gjen
nom et tilstrekkelig antall delfelt. Selv etter Verneplan 
Ill-vedtakene er Østlandets typiske større innsjøer, hvor 
innløpselven er nesten uregulert ikke representert. Femun
den og Atnsjøen i Nord-Østerdal, som begge er høytliggende 
innsjøer og er deler av henholdsvis Trysilvassdraget og 
Atna, er vernet mot kraftutbygging. Videre har Østfold, 
Oslo/Akershus, Vestfold, Buskerud og Telemark få naturfag
lige objekter av noe størrelse med lite berørt preg. Type
og referanseaspektet må her dekkes opp gjennom flere min
dre sidevassdrag. I Aust-Agder er Vegårdsvassdraget et 
egnet typevassdrag for de lavereliggende deler. Njardar
heim, som omfatter de øvre deler av flere vassdrag, er 
egnet både som type og referanse for de høyereliggende 
deler av Setesdalsheiene, men representerer deler av flere 
vassdrag. Lyngdalsvassdraget i Vest-Agder er godt egnet 
som type- og referansevassdrag for denne regionen. HØg
Jæren og Ryfylke er fortsatt udekket. Hordaland vurderes 
å være brukbart dekket med type- og referansevassdrag for 
de indre fjordstrøk gjennom vern av Opo, Kinso og Vosso. 
Bortsett fra de aller innerste fjordområder i Sogn og 
Fjordane hvor Flåm, Utla og Mørkri er vernet, er midtre og 
ytre deler av både Hordaland og Sogn og Fjordane svakt 
representert. 

Møre og Romsdal har dekket de indre fjordstrøk gjennom 
Nordalsvassdraget og Valldalsvassdraget i sør og Ålvunda 
og Todalsvassdraget i nord. Midtre og ytre strøk er ikke 
representert. I Trøndelag er de sørlige områder dekket 
gjennom Gaula, mens Forra, Skjærka og Sona ivaretar midtre 
og indre strøk av Trøndelag. Nord-Trøndelags indre skogom
råder er ikke dekket. Nordland er generelt meget mangel
fullt dekket. Bare Saltfjellet er representert med gode 
type- og referansevassdrag. 

Selv om Troms og Finnmark har et høyt antall vernede vass
drag, viser det seg at det her er dokumentert grunnlag for 
vern av flere type- og referansevassdrag i de ytre kyst
strøk. 
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FORSLAG TIL TYPEVASSDRAG 

på grunnlag av de vurderinger og kriterier som faggruppene 
har utarbeidet (vedlegg), tidligere innsamlet materiale i 
forbindelse med Verneplan for vassdrag og i forbindelse 
med vassdragsutbygginger og en generell oversikt over 
norske naturforhold og vassdrag, er følgende forslag til 
typevassdrag med prioritering satt opp i tabell l, side 
48. 

Oversikten nedenfor er satt opp landsdelsvis, men inndelt 
etter regioner som samsvarer godt med de inndelinger ar
beidsgruppene innen geofag og ferskvannsbiologi har benyt
tet. Det vises til vedleggene for beskrivelse av regio
nene. 

Ved utvelgelsen av typevassdrag er det lagt vekt på føl
gende: 

- vassdragets størrelse 
- representativ geologi 
- representativ vegetasjon 
- representative landformer 
- representative kjemiske og biologiske forhold i innsjøer 

og vassdrag 
- vassdraget er noenlunde inntakt når det gjelder 

vannføringsforhold 

Vassdrag hvor det er foretatt betydelige inngrep enten i 
vannføringsforhold eller hvor naturforholdene i nedbør
feltet er sterkt menneskepåvirket er vurdert som lite 
egnede typevassdrag. 

4.1. ØSTLANDET 

4.1.1. østnorske fjellområder. 

4.1.1.1. Hardangervidda øst for vannskillet. 

Kvenna og Hein-Dagali antas å kunne dekke tilfredsstillen
de de sentrale deler av området da de i seg selv dekker 
store arealer. Austbygdåi og Hein-Dagali dekker overgangen 
østover. Sørover mot Haukelifjell og Setesdalsheiene fin
nes få alternativer (jfr. 4.3.1.2.). Nordover mot Ustevann 
er Hein-Dagali det eneste uregulerte alternativ. 

Kvenna 
Øvre del av Skiensvassdraget, ovenfor Møsvatn. Det meste 
av vassdraget ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark. 
Det ble vernet i Verneplan Il (obj. nr. 43). 

Hein-Dagali 
Øvre del av Numedalslågen ovenfor Pålsbufjorden. De øvre 
deler av vassdraget ligger innenfor Hardangervidda nasjo
nalpark og den foreslåtte Seterdalen landskapsvernområde. 
Vassdraget er varig vernet, ned til Godfarfossen. 



Austbygdåi 
Del av Skiensvassdraget som drenerer ut i Tinnsjø. Vass
draget ble vernet i Verneplan Il (obj. nr. Il 39). Selve 
vannsystemet er lite berørt. I nedre deler er det bebyg
gelse, jordbruk og veier. 

4.1.1.2. Hallingskarvet - Hemsedal. 
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Rundt Hallingskarvet finnes få egnede vassdrag av noe 
størrelse. på sørsida kan muligens de typiske trekk sies å 
være dekket ved Hein-Dagali sør for Ustevann. I tillegg 
har vi vurdert Lengjedalen (Grytåi) som egnet. 

på nordsida av Hallingskarvet er Skarvåi (Flakevatn) og 
Hivjuåna egnet. 

Grytåi 
Drenerer ned til Usteveikja vest for Haugastøl. Vassdraget 
ligger innenfor det området som er foreslått som Hallings
karvet nasjonalpark av Statens Naturvernråd (NOU 1986:13). 
Vassdraget er til vurdering i Verneplan IV (NOU 1991:12). 

Vassdraget er lite påvirket av tekniske inngrep. Det lig
ger i et område som for øvrig er sterkt preget av kraftut
bygging. 

Skarvåi 
Drenerer ut i Strandavatns vestlige del. Vassdraget er 
vernet i Verneplan I, (obj. nr. 30, Flakevatn) . 

Hivjuåna 
Ligger innenfor det området som er foreslått som Halling
skarvet nasjonalpark av statens Naturvernråd (NOU 
1986:13). Vassdraget er lite påvirket av tekniske inngrep 
og ligger i et område som for øvrig er sterkt påvirket av 
kraftutbygging. 

4.1.1.3. Valdresflya - Bygdin - øystre Slidre. 

Dette området er sterkt påvirket av kraftutbygging. Det 
finnes ikke mange vassdrag av noe størrelse som er egnet 
som typevassdrag. 

I øystre Slidre i den østlige delen av fjellområdet, over 
mot skogområdene lenger øst, er Etna et egnet vassdrag 
(jfr. 4.1.2.3). Yddeåna-Javnåna som renner ned til Hegge
nes nord for Fagernes og grenser til Etna kan også være 
egnet. I Vestre Slidre foreslås Skakadalsåni. 

Skakadalsåni 
Objekt nr. 21 på verneplanen, vassdrag i Vang, består av 
flere mindre sidevassdrag som drenerer ut i Vangsmjøsa, 
deriblant Skakadalsåni. Elva, som renner ut i vangsmjøsa 
fra sør, er m.a.o. sidevassdrag til Begna. Utenom NOU 
1976:15 er det lite dokumentasjon. Type- og referanseverdi 
er bl.a. ikke tidligere vurdert. Det går vei innover dalen 
på begge sider av elva. 



Etna 
Øvre deler av Etna ligger i den østlige delen av fjell
området. Det blir nærmere vurdert i 4.1.2.3. 

4.1.1.4. Jotunheimen 
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Av vassdrag som drenerer til Østlandet fra Jotunheimen er 
sidevassdragene Leira og Visa til Bøvra og Sjoa egnet. 
Vassdrag på vestsiden av Jotunheimen er tatt med under 
pkt. 4. 2 . 1 . 5 . 

Leira og Visa (Bøvra) 

Leira og Visa som er sidevassdrag til Bøvra, er lite på
virket av fysiske inngrep og annen kUlturpåvirkning. Begge 
drenerer brerike høyfjellsområder. De er av Halvorsen 
(1986) vurdert som viktige type- og referansevassdrag. 
Pga. inngrep i nedre deler av Bøvra har imidlertid Bøvra 
som helhet redusert verdi som type- og referansevassdrag. 
Bøvra vurderes i Verneplan IV. 

Sjoa 

Vassdraget er vernet helt ned til samløp med Lågen (obj. 
nr. 26). Det er foretatt en rekke undersøkelser innen ned
børfeltet. Sjoa er noe berørt av kraftutbygging ved at de 
øvre deler av sidevassdraget Veo (152 km2 ) er overført til 
Smådalen og Tesse. Halvorsen (1986) vurderer Sjoa som et 
viktig type- og referansevassdrag. 

4.1.1.5. Skjåk - Tverrfjellet - Kjølen 

I dette området er det flere vassdrag som må sies å ha 
stor verdi som typevassdrag. De vil imidlertid kunne del
vis overlappe hverandre. Ettersom dette varierer fra fag
felt til fagfelt, er det valgt å ta alle med i denne over
sikten. 

Skjøli 
Skjøli renner sammen med otta ved dennes utløp i Ottavatn. 
Vassdragets type- og referanseverdi er vurdert i forbin
delse med flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen 
(Halvorsen 1986). Med unntak for geofag ble det her under 
stor tvil antatt at de verdier Skjøli representerer også 
kan ivaretas av Tundra da begge vassdrag er brepåvirkede. 

Det går en setervei et lite stykke oppover vassdraget. For 
øvrig er det lite berørt. Det er av de minst berørte side
vassdrag til otta. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Ostri-Tundra 
Ostri er et av de største sidevassdragene i Øvre otta. 
Tundra er sidevassdrag tilOstri. Ostri-Tundra er vurdert 
i flere sammenhenger. Halvorsen (1986) vurderte det som et 
viktig typevassdrag særlig fordi det er det største vass
draget innenfor det nordvestnorske grunnfjellsområdet hvor 
både lave og høyereliggende deler er godt representert. 



Det har også en markert klimagradient mot Jostedalen i 
vest. Det går veier inn dalene, men for øvrig er vassdra
get lite berørt av inngrep. Vassdraget vurderes i verne
plan IV. 

Tora-Føysa 
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Tora med sidevassdraget Føysa, er et nordlig sidevassdrag 
til otta. Vassdraget er vurdert av Halvorsen (1986). Bort
sett fra at ca 2 % av feltet er overført til Tafjord er 
ikke vassdraget berørt av store inngrep. Vassdraget vurde
res i Verneplan IV. 

Lora 
Lora drenerer ned til Lågen ved Lesja. Vassdraget ble 
vernet i Verneplan I (obj. nr. 15). Det ligger dessuten 
innenfor det område som er foreslått som Reinheimen nasjo
nalpark (NOU 1986:13). Det er vei inn Lordalen. For øvrig 
er vassdraget lite berørt. 

Finna 
Finna drenerer store deler av fjellområdet kalt Kjølen 
mellom Vågåvatn og Lesja. Vassdraget ligger helt i den 
østre delen av det område som er foreslått som Reinheimen 
nasjonalpark (NOU 1986:13). I forbindelse med konsesjons
behandling er det foretatt undersøkelser. Type- og re
feranseverdien er vurdert av Halvorsen (1986). Spesielt 
trekkes elveslettene i Finndalen fram som en naturtype av 
spesiell interesse og at vassdraget er et viktig suplement 
både til Ostri-Tundra og Tora-Føysa. Vassdraget vurderes i 
Verneplan IV. 

4.1.1.6. Dovre - Rondane. 

store deler av det fjellområdet som normalt kalles Dovre 
ligger innnenfor Drivas nedbørfelt. 

De fleste aktuelle vassdragene har en del av feltet under 
tregrensa og kan også være typevassdrag for de nordlige 
skogområdene og dalførene på Østlandet (jfr. 4.1.2). 

Jora 
Jora er et nordlig sidevassdrag til Lågen og renner ut ved 
Dombås. En liten del av nedbørfeltet inngår i Dovrefjell 
nasjonalpark og det militære skytefeltet ved Hjerkin om
fatter en liten del av sidevassdraget Grønas nedbørfelt. 

Vassdraget ble vurdert i forbindelse med Verneplan III 
(NOU 1983:42), men ikke vernet. Det er også vurdert av 
Halvorsen (1986) som egnet typevassdrag. 

Joras felt er lite berørt av tekniske inngrep. Det har 
stor verdi som typevassdrag og de naturfaglige verdier som 
finnes kan bare delvis bli ivaretatt av Driva og Grimsa 
(NOU 1983:41). Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 
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Atna 
Atna er vernet (obj. nr. 11). Den vestlige og høyeste 
delen av feltet ligger innenfor Rondane nasjonalpark. I 
Atna foregår relevante referanseundersøkelser. Atnas ver
dier er godt dokumentert. 

Frya 
Frya renner ut i Gudbrandsdalslågen like nordvest for 
Ringebu. Vassdraget er vernet (obj. nr. 17). Den nordlige 
delen inngår i Rondane nasjonalpark. Frya er beskrevet i 
NOU 1976:15. Halvorsen (1986) vurderer vassdraget som ikke 
blant de høyest prioriterte i type- og referansevassdrag
sammenheng. 

Det er en rekke veier, seterdrift, jordbruk og utstrakt 
hyttebebyggelse innenfor deler av feltet. Frya er typisk 
for de trange, bratte sidevassdragene som kommer inn fra 
øst til Gudbrandsdalslågen. 

4.1.1.7. Fjellområdene i Tolga - Os - Rendalen - Engerdal. 

store deler av kommunene Tolga, Os, Rendalen og Engerdal 
består av vide dalfører og skogkledde, relativt jevnhøye 
områder rundt mer eller mindre isolerte fjellpartier. A 
utpeke vassdrag som kun skal representere de områder som 
ligger over tregrensen lar seg ikke gjøre. Vassdragene er 
derfor i flere tilfeller aktuelle som typevassdrag også 
for de nordlige deler av de østnorske dalførene (jfr. 
4.1.2) . 

Vangrøfta 
Vangrøfta renner ut i Glomma ved Os. Området er påvirket 
av seterdrift og annen menneskelig bruk gjennom tidene. 
Flere av fallene i elvas nedre deler har tidligere vært 
benyttet til kraftproduksjon. Vassdraget vurderes i Verne
plan IV. 

Øvre Glomma 
Rien-Hyllingen som drenerer ned til Aursunden, ligger i 
Sør-Trøndelag fylke. Området er variert og av de minst 
påvirkede områdene rundt Røros. 

statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes et 
naturreservat/landskapsvernområde rundt Rien-Hyllingen og 
nevner spesielt at vegetasjonskvaliteter gjør det særlig 
velegnet som typeområde (NOU 1986:13). Det vil på en god 
måte kunne utfylle Sølendet Naturreservat, som er preget 
av ekstremrike myrer, og Femundsmarka nasjonalpark som 
dekker de aller skrinneste naturtypene. Vassdraget vurde
res i Verneplan IV. 

Unsetåa 
Unsetåa renner sammen med elva Tysla og går lenger sør 
over i Rena. I selve dalen foregår landbruksvirksomhet, 
men Neka og Speka som er de to største og viktigste side
vassdragene, er mindre påvirket av menneskelig aktivitet. 
Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 
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Trysilvassdraget 
Trysilvassdraget er varig vernet mot kraftutbygging (obj. 
nr. 10). statens naturvernråd har foreslått at det oppret
tes en nasjonalpark rundt Sølenmassivet (NOU 1986:13) som 
ligger innen Mistra og Trysilvassdragets nedbørfelt. Fe
mundsmarka nasjonalpark ligger også innen Trysilvassdra
get. 

4.1.2. østnorske dalfører og de skogkledde områdene mellom disse. 

4.1.2.1. Numedalen. 

Selve Numedalslågen er gjennomregulert, men det finnes 
enkelte sidevassdrag som har kvaliteter som typevassdrag. 

Hein-Dagali 
Nedre deler av vassdraget Hein-Dagali (jfr. 4.1.1.1.) 
ligger under tregrensa og kan derfor dekke behovet i de 
øvre skogkledde områdene av Numedalen. Vassdraget er ver
net ned til Godfarfossen. 

Smådøla 
Smådøla som drenerer store deler av skog- og fjellområdet 
mellom Uvdal og pålsbufjorden-Tunnhovdfjorden, er overført 
til inntaksmagasinet for Uvdal Il. Oppstrøms dette er 
imidlertid elva ikke regulert. 

Vergja 
Vergja er et lite nordlig sidevassdrag til Numedalslågen i 
Rollag kommune. Vassdraget er vernet sammen med nordlige 
del av Simoa (obj. nr. 39). 

sørkjeåi 
Dette er et vestlig sidevassdrag til Numedalslågen og 
grenser i vest til Raua som renner ut i Tinnsjø (jfr. 
4.3.2.3). Sørkjeåi har sine kilder på nordsida av Ble
fjellmassivet. Det går vei inn til Sørkjevatn, men feltet 
er for øvrig lite påvirket bortsett fra skogbruk. Nørdsteå 
noe lenger nord kan være et suplement til Sørkjeåi. Begge 
vassdragene vurderes i Verneplan IV. 

Lyngdalselva 
Lyngdalselva munner ut i Numedalslågen ved Lampeland. 
Vassdraget drenerer et relatiavt lavtliggende skogområde 
øst for Numedal i Flesberg kommune. Vassdraget vurderes i 
Verneplan IV. 

4.1.2.2. Hallingdal og Sigdal. 

Både Hallingdalsvassdraget og Simoa nedenfor Soneren er 
sterkt påvirket av kraftutbygging og en rekke andre tek
niske inngrep like inntil vannstrengen. Veier, ofte bygd i 
forbindelse med skogdriften, preger også områdene på begge 
sider av hoveddalførene. Vassdragene er tidligere brukt 
til fløting. Forskjellige innretninger fra dette finnes 
fortsatt. 
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Liaåna 
Liaåna ligger i Gol kommune. Det har sine kilder på Gols
fjellet nær fylkesgrensen mot Oppland og renner ut i Hall
ingdalselva øst for Gol sentrum. Vassdraget er med på 
Verneplanen under navnet Vassdrag i Gol (obj. nr. 35). 

simoa ovenfor Soneren 
Vassdraget ligger i Eggedal og drenerer bl.a. den sørvest
lige delen av Norefjell. Vassdraget står på verneplanen 
under samme objekt, (obj. nr. 39), som Vergja. 

Riksvei 287 gjennom Eggedal går langs elva. Det er også en 
del veier i feltet for øvrig. 

Henoa 
Henoa drenerer store deler av skogsområdet Holleia vest 
for Tyrifjorden. Vassdraget står på verneplanen under 
navnet Holleia (obj. nr. 28). I nedre deler mot Tyrifjor
den er det jordbruk, bebyggelse, veier og jernbane. Det er 
også en rekke inngrep ellers i feltet. 

4.1.2.3. Valdres, Ådalen, Nordre og Søndre Land. 

Mange av de store vassdragene er bygd ut for kraftproduk
sjon. Områdene er for øvrig sterkt preget av skogbruk. 

Etna 
Etna renner ut i Randsfjorden. Vassdraget strekker seg 
helt opp i fjellområdene i øystre Slidre. Vassdraget dre
nerer store skogsområder. Nedbørfeltet er stort og det 
drives betydelig næringsvirksomhet innen nedbørfeltet. 
Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Lomsdalselva 
Obj. nr. 24 på Verneplanen, Buvassfaret-Lomsdalselv, ut
gjør en stor del av skogområdene nord for Sperillen og 
vest for den nordlige del av Randsfjorden. Lomsdalselva 
renner ut i Randsfjorden. Området har lite bebyggelse, men 
det drives aktivt skogbruk. 

Urula 
Aurdøla kommer fra Vassfaret og munner ut i Urula. Urula 
renner ut i Sperillen. I Vassfaret er det ikke fast boset
ting, men det drives aktivt skogbruk. Urula med Aurdøla er 
varig vernet mot kraftutbygging (obj. nr. 25). De sentrale 
deler av Vassfaret er lagt ut som landskapsvernområde. 

Sokna 
Sokna renner ut i Tyrifjorden rett vest for Hønefoss. 
Sokna drenerer skogsområdene mellom Krøderen og Sperillen. 
Det drives aktivt skogbruk i området foruten en del jord
bruk og annen næringsvirksomhet. 

4.1.2.4. Gudbrandsdalen. 

Halvorsen (1986) har vurdert verdien for delvassdrag innen 
Gudbrandsdalslågens nedbørfelt. 



Aktuelle vassdrag i de nordlige deler av Gudbrandsdals
lågens nedbørfelt er beskrevet i 4.1.1.4, 4.1.1.5 og 
4.1.1.6. 

Tromsa 
Drenerer deler av Øyerfjellet. Etter å ha passert store 
myrområder skjærer elva seg kraftig ned og har dannet et 
trangt gjel på samme måte som Frya. Elva munner ut ved 
Fåvang. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Gausa 
Gausa har et stort nedbørfelt som strekker seg fra fjell
områdene til utløpet i Lågen ved Fåberg. Det er sterkt 
kulturpåvirket, både av jordbruk, bebyggelse, skogbruk, 
veier, kraftlinje, hytter etc. Vassdraget er vernet (obj. 
nr. 19). 

4.1.2.5. Mjøsbygdene. 
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De fleste større vassdragene er sterkt påvirket av menne
skelig virksomhet, forurensninger etc. De kan likevel være 
egnet som typevassdrag, dog med de innskrenkninger den 
store graden av menneskelig påvirkning gir. 

Vismunda 
starter i fjellpartiet mellom Dokkadalen og Gausdal og 
drenerer skogområder før den munner ut ved Biri. Langs de 
nedre deler drives jordbruk. Elva er ei vanskelig flomelv. 
Nedre deler er forbygd. Vassdraget vurderes i Verneplan 
IV. 

Stokkelva 
Nabovassdrag til vismunda. Drenerer skog- og jordbruksom
råder. Elva munner ut i Mjøsa nord for Gjøvik. Riksvei 249 
går gjennom Snertingdal over til Dokka. 

Brumunda 
Vassdraget drenerer myr og skogsområder nord for Hamar -
Brumundal. De nedre deler renner gjennom jordbruksområder 
og tettstedet Brumundal. 

Storelva 
Storelva drenerer skog- og jordbruksområdene i stange på 
østsiden av Mjøsa. Elva munner ut ved Tangen. 

Hurdalsvassdraget 
Hurdalsvassdraget drenerer det meste av Totenåsen, men 
vurderes under områdene nord for Oslofjorden (4.1.3.2). 

4.1.2.6. Østerdalen - Odalen. 

Dette er et stort område og det er behov for flere vass
drag for å oppnå en brukbar dekning av områdets typiske 
naturforhold. Flere av de egnede vassdragene dekker også 
fjellområdene og er nevnt under 4.1.1.6 (Atna) og 4.1.1.7 
(Vangrøfta, Unsetåa) . 



4.1.3. 
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Mistra 
Drenerer fjell- og skogsområder i Rendalen. Elvedalen er 
dypt nedskåret og lite påvirket bortsett fra de aller 
nederste deler ved Åkrestrømmen hvor den er forbygd. Elva 
munner ut i Rena i nordenden av storsjøen. Den er med på 
verneplanen (obj. nr. 8). 

Nordre Osa 
Vassdraget drenerer de lite påvirkede fjell- og skogsområ
dene mellom Trysilelva og storsjøen. Elva munner ut i 
nordenden av Osensjøen. Det er utført noe forbygningsvirk
somhet i de nederste deler av vassdraget. 

Julussa 
Elva starter i ås landskapet mellom Elverum og Osensjøen og 
renner nordover gjennom skogsområder med spredt jordbruks
aktivitet. på lange partier før den munner ut i Rena rett 
øst for Rena sentrum er elva sterkt meandrerende. Elva er 
forbygd i nedre deler. 

Flisa 
Vassdraget har flere store greiner, bl.a. Ulvåa og Kynna. 
Kynna er vernet mot kraftutbygging (obj. nr. 9). Vassdra
get drenerer skogsområdene i Våler, sør for riksveien 
mellom Elverum og Osensjøen. De nedre deler er forbygd og 
rettet ut. 

Auståa 
Vassdraget drenerer skogsområdene vest for Glomma over mot 
storsjøen i Odalen. Nedre deler av vassdraget har for
holdsvis tett bosetting. Vassdraget vurderes i Verneplan 
IV. 

Austvassåa 
Vassdraget er nabovassdrag til veståa, men drenerer til 
storsjøen i Odalen. Vassdraget drenerer skogsområder og 
har lite bebyggelse selv i nedre deler. 

Lavlandsområdene på Østlandet. 

Å finne lite påvirkede vassdrag av noe størrelse i de 
lavere deler av Østlandet er ikke mulig da alle vassdrag 
er til dels sterkt påvirket av forskjellig menneskelig 
aktivitet. Det bør likevel være riktig å utpeke visse 
vassdrag som typiske dog med de innskrenkninger den store 
graden av mennskelig påvirkninger gir. 

4.1.3.1. Områdene vest for Oslofjorden. 

Nykjuva 
Vassdraget som er sidevassdrag til Lierelva er i mindre 
grad regulert og drenerer de nordre deler av Finnemarka. 
Drammensmarka er vernet mot kraftutbygging i Verneplan I 
(obj. nr. 27). 
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4.1.3.2. Områdene nord for Oslofjorden. 

Nordmarksvassdraget 
Det menes med dette vassdraget som drenerer skogsområdene 
i Nordmarka og munner ut i Maridalsvatnet. Objektet er 
vernet mot kraftutbygging i Verneplan I (obj. nr. 4). 

Nittelva 
Vassdraget drenerer de nordlige deler av Nordmarka og 
deler av Romeriksåsene. Under marin grense renner elva i 
jordbrukslandskap fram til den munner ut i øyeren ved 
Lillestrøm. Vassdraget inngår som et av vassdragene i obj. 
nr. 4 på verneplanen. 

Hurdalsvassdraget 
Vassdraget starter i åsene på grensen mellom Akershus og 
Oppland og omfatter Gjødingelva og Hegga som munner ut i 
Hurdalssjøen. Vassdragene ble vernet i Verneplan III (obj. 
nr. 3). 

4.1.3.3. Områdene øst for Oslofjorden. 

Mossevassdraget 
Vassdraget (obj. nr. 2 på verneplanen) drenerer skogsområ
dene i Sørmarka før den renner meandrerende gjennom jord
bruks landskap på grensen mellom Akershus og Østfold. Elva 
munner ut i Vannsjø og videre ut i Oslofjorden ved Moss. 

Haldenvassdraget 
Vassdraget (obj. nr. 1 på verneplanen) starter i skogsom
rådene nord for Bjørkelangen. Vassdraget renner gjennom 
jordbrukslandskap og munner ut i Iddefjorden ved Halden. 

Enningdalsvassdraget 
Vassdraget starter øst for Halden og renner inn i Sverige 
for så å dreie nordover og inn i Norge igjen. Elva munner 
ut innerst i Iddefjorden. Vassdraget renner gjennom jord
bruks l and skap i de nedre og midtre deler. Vassdraget vur
deres i Verneplan IV. 

4.1.3.4. Leirområdene på Østlandet. 

4 .2. 

Leira 
Vassdraget starter i skogsområdene i Romeriksåsen og ren
ner meandrerende gjennom jordbrukslandskapet på Romerike. 
Elva munner ut i øyeren ved Lillestrøm. Vassdraget ble 
vernet i Verneplan III (obj. nr. 3). 

VESTLANDET 

For å dekke opp behovet for typevassdrag for Vestlandet 
kan det velges ut hovedvassdrag (jfr. kap. 2.1.1.) suplert 
med enkelte sidevassdrag. 
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Ettersom de fleste vassdragene som peker seg ut strekker 
seg fra sine kilder i fjellet eller åsene mellom dale
ne/fjordene, gjennom Vestlandets fjord- og dalstrøk til de 
renner ut i fjordene/havet, har det vært hensiktsmessig å 
vurdere sammen flere ellers adskilte naturregioner på 
Vestlandet. 

4.2.1. Vestlandets fjellstrøk, dalstrøk, fjordstrøk 

4.2.1.1. Heiene og dal/fjordstrøkene i sørvest-Norge nord til 
Suldalsvatn-Haukelifjell 

Den nordlige delen av dette området er påvirket av Ulla
Førreutbyggingen. Her finnes få vassdrag som er godt eg
net. Også i områdene rundt Lysefjorden er det store inn
grep i forbindelse med kraftutbygging. 

Bjerkreimvassdraget 
Bjerkreimvassdraget renner ut ved Egersund. Vassdraget ble 
vurdert i forbindelse med Verneplan Ill, men ikke vernet. 
I den naturfaglige vurderingen (NOU 1983:42) ble det på
pekt at vassdraget har stor verdi som typevassdrag. 

Frafjordvassdraget 
I flere sammenhenger er Frafjordvassdraget trukket fram 
som et verdifullt område. statens Naturvernråd har fore
slått at det opprettes nasjonalpark i området (NOU 
1986:13) . 

Bortsett fra de øverste deler som er overført til Frøyli 
kr.v., er Frafjordheiene lite påvirket av inngrep. I Fra
fjorddalen, ut mot fjorden er det flere inngrep i for
bindelse med jordbruk og bebyggelse. Vassdraget vurderes i 
Verneplan IV. 

Espedalsvassdraget 
Espedalsvassdraget grenser inn mot Frafjcordvassdraget og 
ligger innenfor det område som statens Naturvernråd har 

foreslått som Frafjorheiene nasjonalpark (NOU 1986:13) 

Inngrep i forbindelse med jordbruk og bebyggelse preger de 
nederste deler av dalen. I Vinddalen som er en av sideda
lene er elva rettet ut og forbygd i forbindelse med nydyr
king. 

Espedalsvassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Vormo 
Vormo renner ut i Jøsenfjorden ved Tøtlandsvik. Vassdraget 
er vernet (obj. nr. 69). statens Naturvernråd har fore
slått at det opprettes nasjonalpark i området (NOU 
1986:13) . 

Riksvei 13 følger nedre deler av vassdraget. De høyerelig
gende deler av feltet er lite påvirket av menneskelig ak
tivitet. 
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Nordalsåna 
Vassdraget starter i fjellområdene nord for Jøsenfjorden 
ved Hjelmeland. Vassdraget er lite påvirket av menneskelig 
virksomhet. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

4.2.1.2. Fjell og dal/fjordstrøkene mellom Boknfjorden og Hardan
gerfjorden 

Vikedalselva 
Vassdraget ligger på grensen mellom Vestlandets ytre og 
midtre fjordstrøk. Kildene ligger på grensen mellom Roga
land og Hordaland og elva munner ut i vindafjord. De nedre 
deler av vassdraget er preget av jordbruksaktivitet. Vass
draget er vernet mot kraftutbygging (obj. nr. 70). 

Etnevassdraget 
Vassdraget starter i fjellområdene syd for Åkrafjorden og 
renner syd-vestover før den munner ut ved Etne. I de nedre 
og midtre deler drives utstrakt jordbruksvirksomhet noe 
som også preger vassdraget. Vassdraget vurderes i Verne
plan IV. 

Lingvang- og Tengesdalsvassdragene 
Disse to vassdragene er nabovassdrag og starter i fjellom
rådene øst for Sauda og munner ut i Hylsfjorden. Begge 
elvene er praktisk talt ikke påvirket av menneskelig virk
somhet. Vassdragene vurderes i Verneplan IV. 

Mosneselv (Londalselv) 
Vassdraget starter på sørsiden av Folgefonna og renner 
gjennom en ubebodd dal før det munner ut innerst i Åkraf
jorden. Vassdraget er ikke påvirket av menneskelig virk
somhet bortsett fra at en liten del av de aller øverste 
deler av feltet er overført i forbindelse med kraftutbyg
gingen i Blåfalli. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Opovassdraget 
Opovassdraget som renner ut i Sørfjorden i Odda har et 
stort nedbørfelt som inneholder mange typiske forhold for 
regionen. Det er imidlertid sterkt berørt av tekniske 
inngrep. Vassdraget er vernet (obj. nr. 75). 

Hattebergvassdraget 
Vassdraget drenerer fjellområdene sør-vest for Folgefonna 
og munner ut ved Rosendal. Vassdraget vurderes i Verneplan 
IV. 

Ænesvassdraget 
Elva er nabovassdrag til Hattebergvassdraget og starter 
inne ved Folgefonna. Vassdraget er lite påvirket av tek
niske inngrep. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Furubergelv 
Nabovassdrag i nord-øst til Æneselv og drenerer fra 
Folgefonna. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 



statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes en 
nasjonalpark på Folgefonnhalvøya, på vestsida av breen 
(NOU 1986:13). Flere av elvene ligger innenfor det fore
slåtte verneområdet. 

4.2.1.3. Hardangervidda vest. 

Kinso 
Vassdraget starter inne på Hardangrvidda og faller bratt 
ned fra vidda før den munner ut i Sørfjorden ved Kinsar
vik. 

Veig 
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Også dette vassdraget starter inne på Hardangervidda i 
samme området som Kinso. Veig renner nordover og munner ut 
i Eidfjordvatn før den via en kort elvestubb munner ut i 
fjorden ved Eidfjord. 

Begge vassdragene er vernet (obj.nr. 41) og store deler av 
feltene inngår i Hardangervidda nasjonalpark. 

4.2.1.4. Fjell, daler og fjordstrøk mellom Hardangerfjorden og 
Sognefjorden 

Hele området mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden er 
stort og lite homogent. Selv om man hadde benyttet en 
finere, mer detaljert regioninndeling, ville de enkelte 
underregionene vært svært sammensatt. Det er derfor behov 
for flere vassdrag for å få representert naturtypene i 
området. 

Vossovassdraget 
Hele vassdraget er vernet (obj. nr. 80), mens Teigdalen i 
nedre del er regulert til kraftproduksjon. Også når det 
gjelder andre inngrep og forurensning er dette i hovedsak 
begrenset til de nedre delene. Hoveddalførene er preget av 
menneskelig virksomhet. Vossovassdraget ble i forbindelse 
med de naturfaglige vurderinger for Verneplan III (NOU 
1983:42) ansett som et meget verdifullt typevassdrag for 
regionen. Senere er Vangsvatnet blitt ytterligere noe sen
ket. 

Øvstedalsvassdraget 
Vassdraget drenerer ut i Bolstadfjorden og var med i vur
deringen til Verneplan Il, men ble ikke vernet. Vassdraget 
er beskrevet i NOU 1976:15. 

Granvinvassdraget 
Granvinelva kan karakteriseres som et lavlandsvassdrag med 
halvparten av arealet under skoggrensa. Vassdraget er 
påvirket aven rekke inngrep særlig skogsdrift og gran
planting. Vassdraget er vernet (obj. nr. 76). 
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Erdalselva 
Vassdraget ligger på sørsida av Eidfjorden. Det har en 
forholdsvis liten lavlandsdel. Det er relativt lite påvir
ket av tekniske inngrep. Vassdraget vurderes i Verneplan 
IV. 

Kolarselva 
Vassdraget har sine kilder i Bleiaområdet og utløp i Aur
landsfjorden. Det er svært lite berørt av tekniske inn
grep. Vassdraget vurderes i verneplan IV. 

Flåmsvassdraget 
Det meste av Flåmsvassdraget er fjellområder. Selve Flåms
dalen er dypt nedskåret og strekker seg ca 20 km sørover 
fra Aurlandsfjorden. Foruten noe menneskelig virksomhet er 
det to små kraftverk i vassdraget. Vassdraget er vernet 
mot videre kraftutbygging (obj. nr. 91) og er et verdi
fullt typevassdrag. 

Dyrdalselv 
Vassdraget er uten tekniske inngrep, men preget av beite
virksomhet. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Eikefetelvi 
Eikefetelvi er vernet (obj. nr. 82). Et av hovedpunktene 
under vurderingen (NOU 1976:15) var vassdragets egnethet 
som typevassdrag for vestnorske kystfjellområder. Ved 
utløpet er det foretatt inngrep i forbindelse med uttak av 
løsmasser og den nye Riksvei 14. 

Ynnesdalsvassdraget 
Ynnesdalsvassdraget tilhører de ytre fjordstrøkene. Det er 
et lavlandsvassdrag med et utpreget oseanisk klima. Vass
draget er vernet (obj. nr. 83), men det er gitt åpning for 
å overføre et lite sidefelt i øvre deler til Kløvtveit
vassdraget. 

4.2.1.5. Indre del av Sognefjorden 

Dette området omfatter den vestlige delen av Jotunheimen 
og strekker seg vestover til Jostedalen. Den søndre delen 
av området er preget av kraftutbygging (Lærdal, Årdal, 
Tyin). Øvre del av Lærdalsvassdraget står imidlertid på 
Verneplanen (obj. nr. 86). Dessuten finnes det en rekke 
små elver mellom Årdalsfjorden og Lustrafjorden som kan ha 
en viss verdi; seimsdalselv, ytre og Indre Offerdalselv, 
Kinsedalselv og Krokadalselv. Man kjenner imidlertid fag
lig lite til disse. 

Utlavassdraget 
Vassdraget strekker seg fra Jotunheimen til Årdalsfjorden. 
Utladalen med sidedaler er sterkt nedskåret og gir nedbør
feltet et stort relieff. Vassdraget er brepåvirket. Deler 
av vassdraget ligger innenfor Jotunheimen nasjonalpark. 
Vassdraget er vernet (obj. nr. 92). 
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Mørkrivassdraget 
Mørkrivassdraget har sine kilder i breområdene lengst vest 
i nedre del av Jotunheimen. Mørkrisdalen er sterkt nedskå
ret. Det er få tekniske inngrep i de høyereliggende deler 
mens det i dalen drives jordbruk. Vassdraget er vernet 
(obj. nr. 26). 

Sogndalselv 
Sogndalselva renner ut i Sognefjorden ved Sogndal. Selv om 
også dette vassdraget har en stor del av nedbørfeltet 
beliggende over tregrensen, kan det betraktes som et lav
landsvassdrag. Særlig i de nedre deler er det bebyggelse 
og landbruksvirksomhet. Den nye riksveien Sogndal-Fjærland 
er vedtatt og skal gå i dalføret. Vassdraget vurderes i 
Verneplan IV. 

4.2.1.6. Jostedalsbreen. 

Området rundt breen med vassdrag preget av stort bredekket 
areal er skilt ut som egen underregion. 

Jostedalsvassdraget er bygd ut for kraftproduksjon. Like
vel kan vestsideelvene være egnet i et nett av typevass
drag rundt breen. 

Gaular og Jølstra har begge sine kilder i fjellområdet opp 
mot Jostedalsbreen. De er imidlertid lite egnet som ty
piske brevassdrag da bare en liten del er bredekket (jfr. 
4.2.1.7.) . 

på nordsida av breen er Oldenvassdraget vernet. Det har 
typeverdi, men er relativt mye berørt av tekniske inngrep. 
Videre har Loenvassdraget og Strynevassdraget typeverdi. 

ostri som er et sidevassdrag i Øvre Otta og dermed hører 
til Østlandet (jfr. 4.1.1.5) har også sine kilder opp mot 
Jostedalsbreen. 

4.2.1.7. Fjell-, dal- og fjordstrøk mellom Sognefjorden og Nord
fjord, vest for Jostedalsbreen. 

på Verneplan I-Ill er det få vassdrag i denne delen av 
Vestlandet. på Verneplan IV vurderes flere. De typiske 
trekkene kan representeres enten ved flere mindre vassdrag 
eller noen med større areal. 

Gaular og Jølstra 
er de største vassdragene. Begge har sine kilder opp mot 
Jostedalsbreen (jfr. 4.2.1.6.) og også en stor del av 
feltet i lavere strøk. De kan derfor stå som type for 
flere soner i denne delen av Vestlandet. Gaularvassdraget 
vurderes i Verneplan IV. Jølstra ble vurdert i Verneplan 
Ill, men ikke vernet. 
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Nausta 
ligger nord for Jølstra. Dette er også et stort vassdrag 
fra fjell til fjord. Det er betydelig jordbruksaktivitet i 
de nedre deler. Nausta vurderes i Verneplan IV. 

Fjellområdene mellom Gloppen og Hyen som omfatter de øvre 
deler av Nausta, Gjengedal og Ryggelva er foreslått som 
nasjonalpark. 

Gjengedalsvassdraget 
er nabovassdrag til Nausta i nord. Det renner ut i Hyen
fjorden, en sidearm til Nordfjord. Vassdraget er til kon
sesjonsbehandling. 

Ryggelva 
er et mindre vassdrag i samme område som Nausta og Gjenge
dalsvassdraget. Det representerer en rekke faglige kva
liteter, men har ikke samme variasjonsbredde som f.eks. 
Nausta. Det er derfor ikke like godt egnet som typevass
drag. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes et 
landskapsvernområde ved Ålfotbreen (NOU 1986:13). De fles
te vassdragene som drenerer Ålfotbreen er imidlertid ut
bygd. "Urørte" vassdrag er: Skjerdalen (øst for Gjegna
lundsbreen), øvre delen av Hopsvassdraget (sør for Gjegna
lundsbreen) og øvre deler av Solheimsvassdraget (sør for 
Ålfotbreen) . 

Solheimsvassdraget 
vurderes i Verneplan IV. Det er det største av vassdrage
ne. Det er lite egnet som typevassdrag for en større del 
av området mellom Sognefjorden og Nordfjorden, men repre
senterer de særtrekk som skyldes den devonske berggrunnen 
som ligger i området rundt Alfotbreen. 

I overgangen ut mot kystområdene ligger Guddalsvassdraget 
i Fjaler kommue og Vingelva i Bremanger kommune (jfr. 
4.2.2.3.) . 

4.2.1.8. Fjell-, dal- og fjordstrøk i Møre og Romsdal fylke. 

Denne regionen består av noen store vassdrag og en rekke 
mellomstore og små vassdrag. En del vassdrag er represen
tert i Verneplan I-Ill, men disse bør supleres når det 
gjelder å få en fullgod dekning av typisk natur i regio
nen. 

Disse vassdragene dekker både sørlige og nordlige områder 
og indre og midtre strøk av fylket. 

Vi har endt opp med følgende forslag til typevassdrag: 

Stigedalselva (vurderes i Verneplan IV) 
Bondalselva (vernet) 
Bygdaelva (vurderes i Verneplan IV) 
Vesteråselv (vernet) 
Norddalsvassdraget (vurderes i Verneplan IV) 
Valldøla (vernet) 
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Stordalselva (vernet) 
Rauma (vurderes i Verneplan IV) - spesielt Ulvåa og Grøna 
(i Oppland fylke) 
Visa (vurderes i Verneplan IV) 
Osvassdraget (vurderes i Verneplan IV) 
Driva (øvre deler vernet, øvre deler i Sør-Trøndelag og 
Oppland fylker) 
Todalselva (vurderes i Verneplan IV) og Gjelavassdraget 

(vurderes i Verneplan IV) i overgangen mot kystsonen. 

Av disse er Rauma det klart største. Den store spennvidden 
i naturtype gjør at typeverdien er spesielt stor for dette 
vassdraget. 

4.2.2. Vestlandets kystsone. 

4.2.2.1. Jæren 

Vassdragene på Jæren er sterkt påvirket av inngrep og er 
forurenset. De fleste er imidlertid på Verneplanen selv om 
de ikke har kraftpotensiale. Behovet for typevassdrag må 
kunne dekkes blant disse, f.eks. av Figgjo. 

4.2.2.2. Kysten mellom Boknfjorden og Sognefjorden. 

på Verneplan kan vassdragene Oselva og Yndesdalsvassdraget 
sies å tilhøre dette området og ha typeverdi. Rundt den 
ytre delen av Hardangerfjorden burde det også være et 
typevassdrag, f.eks. Røydlandselv på Stord. Vassdraget 
vurderes i Verneplan IV. 

Dingjavassdraget helt nordvest i Gulen er et lite, men et 
egnet typevassdrag for de ytre kyststrøkene. Vassdraget 
vurderes i Verneplan IV. 

4.2.2.3. Kysten mellom Sognefjorden og Romsdalsfjorden. 

Guddalselv i Fjaler kommune og Vingelva (jfr. 4.2.1.7) 
ligger i overgangssonen mellom kysten og områdene innen
for. Vest for Guddalselva ligger et lite kystvassdrag, 
Gjølangerelva som også er et typisk kystvassdrag for denne 
delen av Vestlandet. Vassdragene vurderes i Verneplan IV. 

på Stadlandet er Dalsbøelva aktuell som typevassdrag selv 
om det har vært foretatt senkning av et vann og forbygning 
av elva nedstrøms dette. Vassdraget vurderes i Verneplan 
IV. 

4.2.2.4. Kysten nord for Romsdalsfjorden til og med Smøla, Hitra og 
Frøya. 

på Hitra er Grytelva vernet mens Hjelsteinelva, Gjelavass
draget og Fuglevågvassdraget er egnede typiske kystvass
drag som vurderes i Verneplan IV. 
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4.3. SØRLANDET 

4.3.1. Fjell- og heiområdene sør for Hardangervidda. 

4.3.1.1. Heiområdene vest for Setesdalen. 

Dette er et fjellområde som er sterkt berørt av kraftut
bygging. Njardarheim, som er et område bestående av flere 
mindre delvassdrag, er vernet i Verneplan for vassdrag. 
statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes nasjo
nalpark her (NOU 1986:13). Den øvre delen av et av Siras 
nordligste sidevassdrag, Taumevassdraget, er også vernet 
(NOU 1976:15). Taumevassdraget eller noen av vassdragene 
innen Njardarheim, f.eks. Logna, Bestelandså, Ljoså, bør 
kunne dekke behovet for typevassdrag. Det finnes ikke 
mange alternativer. 

Lyngdalsvassdraget og Litleåna har sine kilder opp mot 
Knabenheiene i den sørlige delen av fjelljheiområdet (jfr. 
4.3.2.1) . 

4.3.1.2. Haukelifjellområdet. 

Området er sterkt berørt av kraftutbygging. Den regulerte 
Kvandalsåa som starter oppe ved Haukeliseter er lite på
virket i de øvre deler. 

4.3.1.3. Heiene øst for Setesdalen. 

Rusåi og Klevastølsåi 
ligger lengst nord i dette området. De vurderes i Verne
plan IV. De grenser til de vernede vassdragene Rukkeåi og 
Dalåi som drenerer ned til Dalen i Telemark. Rukkeåi og 
Dalåi utnyttes i Lio og Byrte kraftverk, mens Rusåi er 
fritt for inngrep i forbindelse med kraftutbygging og i 
store trekk lite påvirket av menneskelig aktivitet. Både 
Rusåi og Klevastølsåi er bedre egnet som typevassdrag. 

Vasstølåni eBjørnaråi) og Veiåni 
er to østlige sidevassdrag til Otra. De drenerer en stor 
del av fjell- og heiområdene øst for Setesdalen helt nord 
i Valle kommune, men følger markante sidedaler av Setesda
len før samløp med Otra. Det foreligger planer om å over
føre elvene nordover til Bossvatnet. 

Tovdalsvassdraget (jfr. 4.3.2.2) har sine kilder i fjell
områdene mellom Fyresdal og Setesdal. 

4.3.2. Sørlandets dalstrøk. 

4.3.2.1. Dalstrøkene vest for Setesdalen. 

Lyngdalsvassdraget som er vernet og Litleåna som vurderes 
i Verneplan IVer to nabovassdrag som begge har stor verdi 
som typevassdrag. Selv om de har mange likhetstrekk vil de 
også kunne utfylle hverandre. 
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I Mandalsvassdraget hvor hovedelva er betydelig regulert, 
har man i tillegg sidevassdragene Kosåna og Høyeåna. Høye
åna vurderes i Verneplan IV. 

Søgneelva mellom Mandalselva og Otra er et egnet typevass
drag for den sørligste delen. Vassdraget vurderes i Verne
plan IV. Helt ut mot kysten ligger Lonavassdraget som også 
vurderes i Verneplan IV. 

4.3.2.2. Dalstrøkene mellom Setesdalen og Nisser-Nidelva. 

Vasstølåni (Bjørnaråi) og Veiåni (jfr. 4.3.1.3) er to 
aktuelle sidevassdrag på østsida av Otra. 

Tovdalsvassdraget 
er et velegnet vassdrag som strekker seg fra kilde til 
hav. Det vurderes i Verneplan IV. 

Kilåi 
som er et sidevassdrag til Nidelva følger en vid for
senkning eller dal på platået mellom Fyresvatn og Nisser. 
Kilåi er aktuell som type for skog- og fjellområdene mel
lom Fyresvatn og Nisser. Vassdraget vurderes i Verneplan 
IV. 

4.3.2.3. Området øst for Nisser og nordøst for Bandak - Kviteseid
vatnet. 

4.4. 

Dette området ligger i grensesonen mellom Sørlandet og 
Østlandet. Det spenner over en rekke naturtyper og det vil 
være behov for flere vassdrag for å få dekket opp typebe
hovet. 

Vassdrag som ivaretar store deler av de typiske trekk er 
Raua og Skjerva (jfr. 4.1.2.1) på østsiden av Tinnsjø og 
Austbygdåi (jfr. 4.1.1.1) i nordenden av Tinnsjø. Lifjell 
og området mellom Seljordvatn-Flåvatn som er i Verneplan 
for vassdrag, består aven rekke mindre elver. Noen av 
disse f.eks. Hørteelva og Kileåi, bør kunne gå inn i et 
nett av typevassdrag. 

I den sørlige delen vurderes Vegårsvassdraget og Herreelv 
som begge er vernet, som egnede typevassdrag. Gautefall
elv, som vurderes i Verneplan IV, og Storelva - Sætrelva i 
Drangedal kommune kan supplere typeverdiene i området. 

TRØNDELAG 

Hovedvannskillet i sør danner grensa melom Trøndelag og 
Østlandet. Hitra og Frøya er slått sammen med den nordlig
ste delen av Vestlandets kystsone. Namsens nedbørfelt 
brukes som avgrensing i nord. Landsdelen som er kalt Trøn
delag faller således ikke helt overens med de administra
tive grensene for Trøndelagsfylkene. 



4.4.1. Fjellområdene i Trøndelag. 

4.4.1.1. De sørligste fjelltraktene. 

statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes tre 
nasjonalparker, Gauldalsvidda, Sylane og Roltdalen, i 
disse fjellområdene og tilgrensede skogområder (NOU 
1986:13) . 
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Hoveddelen av Gauldalsvidda ligger over tregrensa og in
nenfor Gaulas nedbørfelt. Sylane ligger øst for magasinet 
Essandsjøen/Nesjøen. Neavassdraget har sine kildeområder 
her. Nea er sterkt regulert. Rotlas dalføre er et skog- og 
fjellområde øst for Selbusjøen på grensa mellom Nord- og 
Sør-Trøndelag. Garbergelva og Rotla som er sidevassdrag 
til Nea, og Torsbjørka som er sidevassdrag til stjørdals
vassdraget, kommer fra dette området. De fleste av disse 
vassdragene er mer typiske for skog- og dalstrøkene i 
Trøndelag (jfr. 4.4.2.1.). Dette gjelder også Forra og 
Sona i Stjørdalsvassdraget som er vernet. 

Gaula 
Gaula er Midt-Norges største hovedvassdrag. Pga. dets ar
ealmessige utstrekning inneholder nedbørfeltet et stort 
mangfold, fra de rolige og avrundende fjellformene, de 
dypt nedskårede dalførene til elveslettene i dalbunnen ut 
mot Trondheimsfjorden. Ca. 40 % av nedbørfeltet ligger 
over skoggrensa. Vassdraget er vernet. 

4.4.1.2. De nordligste fjellstrøkene. 

Flere vassdrag har sine kilder i fjellområdene, men har 
også store deler av nedbørfeltene i lavere strøk. 

Sanddøla-Luru 
Sanddøla er sidevassdrag til Namsen. Luru som er et stort 
sidevassdrag til Sanddøla, renner sammen med Sanddøla noen 
kilometer sør for Grong. 

Vassdraget er blant de minst påvirkede i Trøndelag. Store 
deler av nedbørfeltet består av store skogområder og egner 
seg således som typevassdrag for flere soner 
(jfr.4.4.2.2.). Sanddøla vurderes i Verneplan IV. 

Sørlivassdraget 
Sørlivassdraget drenerer storparten av arealene i Lierne. 
Det renner inn i Sverige. store deler av nedbørfeltet 
består av store skogområder. Vassdraget er vernet. 

statens Naturvernråd har foreslått å utvide Gressåmoen 
nasjonalpark (NOU 1986:13). En større del av Sanddøla med 
Luru og Sørlivassdragets nedbørfelt er planlagt innlemmet 
i denne. 



4.4.2. Trøndelags dalstrøk. 

Det er her skilt mellom dalene som drenerer mot Trond
heimsfjorden og dalene nord for Trondheimsfjorden. 
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4.4.2.1. Dalstrøk rundt Trondheimsfjorden. 

En rekke vassdrag er aktuelle i typesammenheng selv om de 
fleste er påvirket av menneskelig aktivitet. For å dekke 
det spekter av naturtyper som dalstrøkene rundt Trond
heimsfjorden representerer bør det derfor velges flere 
vassdrag. 

Grytdalselva og Herdalselva 
Grytdalselva og Herdalselva drenerer ikke til Trondheims
fjorden, men renner vestover ut i Hemnefjorden. De er 
relativt små og må ses i sammenheng. De supplerer hveran
dre når det gjelder typeverdi. Grytdalselva er vernet. 
Herdalselva vurderes i Vernepan IV under navnet Åstelva. 

Garbergselva 
Neavassdraget er sterkt regulert, men sidevassdraget Gar
bergselva som renner ut i Selbusjøen er lite berørt bort
sett fra de nedre delene. Vassdraget vurderes i Verneplan 
IV. 

Rotla 
Rotla er også sidevassdrag til Nea. Vannet i Rotla blir 
tatt inn rett før samløp med Krossåa i forbindelse med 
Nedre Nea utbyggingen. Ovenfor inntaket er det ingen regu
leringer i Rotla. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Forra 
Stjørdalsvassdraget ble i forbindelse med Verneplan III 
vurdert som et egnet type- og referansevassdrag med Forra 
som det klart mest verdifulle (NOU 1983:41). Forra er 
vernet. 

Verdalsvassdraget 
Verdalsvassdraget er et av de større vassdragene i Trønde
lag og dekker et stort utvalg av natur- og landskapstyper. 
Det har således stor typeverdi. Fra før er sidevassdraget 
Skjækra vernet. I Verneplan IV vurderes resten av Verdals
vassdragets nedbørfelt. 

4.4.2.2. Dalstrøkene nord for Trondheimsfjorden. 

Sanddøla med Luru (jfr. 4.4.1.2.) er også et velegnet 
typevassdrag for skogområdene nord for Trondheimsfjorden. 

De vernede vassdragene Aursunda, Lindseta og for en del 
fagfelt også Høylandsvassdraget supplerer Sanddøla. 



4 • 4 • 3 • 
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Fosenhalvøya. 

på Fosenhalvøya er Hofstadelva, Norddalselva, steinselva 
og Oldenelva varig vernet. Hofstadelva og Steinselva som 
er nabovassdrag dekker et relativt stort areal og gjen
speiler en stor del av de naturtyper som er typisk for 
Fosenhalvøya. 

NORDLAND 
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Svartisen og vassdragene fra Svartisen er skilt ut fra de 
øvrige fjellområdene. Lofoten og Vesterålen er vurdert 
samlet som en region under kystområdene. I de andre delene 
av Nordland er det inndelt i fjellområder, fjord- og dal
strøk og kystområdene. De fleste vassdragene representerer 
imidlertid flere underregioner. 

4.5.1. Fjellområdene i Nordland 

4.5.1.1. Fjellområdene vest for Vefsna og Ranafjorden og sør for 
Svartisen. 

Indre visten og Lomsdalsvassdraget 
statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes en 
nasjonalpark i Visten-Lomsdalsområdet (NOU 1986:13). 
Prestrud & Faugli (1985) har vurdert type- og referanse
verdien av både vassdragene i Indre visten og av Lomsdals
vassdraget som meget stor. Indre visten vurderes i Verne
plan IV. Lomsdalsvassdraget er politisk plassert i katego
ri I i Samlet Plan. Det er fra flere ønsket å trekke også 
dette vassdraget inn i Verneplan IV-diskusjonen. 

Helgåga 
Helgåga ligger i Rana kommune. Vassdraget er uregulert, 
men ligger i et område som for øvrig er sterkt preget av 
reguleringer. Det ivaretar variasjonene innen området 
godt. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

4.5.1.2. Fjellområdene øst for E6 og Nordlandsbanen. 

Vefsna 
Vefsna drenerer hele området sør for Røssvatn. Det er et 
av de største vassdragene i Norge fra fjell til hav, som 
nesten ikke er påvirket av kraftutbygging. Øvre deler inn
går i Børgefjell nasjonalpark. "Det vidt forgrenede drene
ringsmønster og spennvidden i naturtyper fra høyfjell til 
hav, gjør vassdraget svært interessant i en naturvitenska
pelig sammenheng" (Prestrud & Faugli 1985). Særlig de 
nedre deler er preget av menneskelig virksomhet, vei, 
landbruk etc. 

Fusta 
Nord for Vefsna er det ikke mange vassdrag som er uregu
lerte og aktuelle som typevassdrag. Fustavassdraget er 
egnet som type for fjell- og skogområdene mellom Vefsn
fjorden og Røssvatn. Vassdraget er vernet. 
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Vassdragene rundt Okstindan og Okstindbreen er regulert. 
Enkelte små sidevassdrag kan være aktuelle i typesammen
heng, f.eks. steikvasselva og Spjeltdalelva, som renner ut 
i nordlige deler av Røssvatnet. Faglig kjenner en imidler
tid lite til disse vassdragene. 

4.5.1.3. Saltfjellet. 

4.5.1.4 

Saltfjellet og Svartisenområdet er oftest sett under ett, 
f.eks. i nasjonalparksammenheng. Svartisen er imidlertid 
her skilt ut som eget område pga. de spesielle naturviten
skapelig forhold som gjelder for brevassdragene. 

Som typevassdrag for Saltfjellet kan følgende vassdrag 
være egnet: Bjøllåga og Stormdalsåga i Ranavassdraget, som 
begge ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, 
og Saltdalsvassdraget, spesielt sidevassdragene Lønsdals
elva, Junkerdalselva, Eveneselva og Vassbotnelva. 

Statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes en 
nasjonalpark i Junkerdal-Balvatnområdet (NOU 1986:13). 
Eveneselv, Vassbotnelv og elvene som renner ned i Junker
dalen fra nordsiden, ligger innenfor det foreslåtte verne
området. 

I forbindelse med Stortingets behandling av Saltfjell
Svartisen-utbyggingen ble Saltdalselva tatt ut fra plane
ne. Vassdraget vurderes i verneplan IV. 

Svartisen. 

Vurderingen av vassdrag rundt Svartisen må sees i forhold 
til de planer for utbygging som er vedtatt. Beiarelva som 
utvilsomt ville vært et meget velegnet type- og referanse
vassdrag vil bli regulert. Alle de små vassdragene på 
vestsida av Svartisen vil bli tatt inn på takrenne til 
Storglomvatn. Stor-Glomfjordutbyggingen vil for øvrig 
berøre Blakkåga som renner ut i den østlige delen av Lang
vatnet. Melfjordutbyggingen vil bl.a. berøre Glomåga som 
renner ut i den vestlige delen av Langvatnet. Øvre del av 
Glomåga, som ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjo
nalpark, har likevel verdi som typevassdrag. 

4.5.1.5. Fjellområdene i nordlige del av Nordland, mellom 
Saltfjellet-Svartisen og Ofotfjorden. 

Kystfjellene sees i sammenheng med områdene langsetter 
kysten for øvrig. 

Botnelv 
Botnelv grenser til Saltdalselva og renner ut innerst i 
Saltenfjorden. Det er svært få inngrep i vassdraget. Det 
vurderes i Verneplan IV. 
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Saksenvikelva 
Saksenvikelva er nabovassdrag til Botnelva. Vassdraget 
synes mindre interessant i typesammenheng enn Botnelva, da 
det ikke er så variert. Det vurderes i Verneplan IV. 

Laksåga i Sulitjelmavassdraget 
Av elvene som drenerer fra Blåmannsisen synes det å være 
Laksåga som er mest interessant i typesammenheng. på nord
sida er vassdragene utbygd og elvene fra de østlige deler 
av breen renner inn i Sverige. Også en del av vannet i 
Laksåga er overført til Siso. 

Laksåga i Sørfold 
Laksåga i Sørfold drenerer fjellområdene mot svenskegrensa 
mellom siso og Kobbelv. Rago nasjonalpark ligger innenfor 
Laksågas felt, nærmere bestemt innenfor Storskogdalselvas 
felt som er en av to greiner av Laksåga. Prestrud & Faugli 
(1985) har vurdert Laksågavassdraget som et velegnet refe
ranse- og typevassdrag. 

Vassdrag i Hellemo 
statens Naturvernråd har foreslått at det opprettes en 
nasjonalpark i Tysfjord-Hellemo-området (NOU 1986:13). 
Hovedvannskillet i dette området ligger langt mot vest og 
store deler dreneres av elver som renner inn i Sverige. 
Vassdragene på norsk side er derfor små og med stor gradi
ent fra kilde til hav. Kobbelv- og Sørfjordvassdraget, 
henholdsvis sør og nord for Hellemo, er regulert, mens 
vassdragene i Hellemo er urørt og representerer et variert 
utvalg av forskjellige naturtyper. Dette gjør dem meget 
velegnede som type-og referansevassdrag for indre strøk av 
Nordland nord for Saltfjellet. De største vassdragene er 
Stabburselva og Vasja. Vassdragene i Hellemo vurderes i 
Verneplan IV. 

Av de større vassdragene sør for Ofotfjorden er det ingen 
som ikke er regulert. Dette gjelder også de indre deler 
rundt Rombakbotn. 

Men det er en rekke mindre vassdrag som er nær fri for 
tekniske inngrep. Disse kan være egnet både som type- og 
referansevassdrag, som f.eks. Mannfjordelva. 

4.5.2. Fjord- og dalstrøk i Nordland. 

4.5.2.1. Fjord- og dalstrøk i sørlige del av Nordland. 

Vefsna er det største av vassdragene og det mest egnede 
som typevassdrag fra fjord til fjell i denne delen av 
Nordland (jfr. 4.5.1.2.). Det må likevel suppleres med 
andre vassdrag for å få med hele bredden av naturtyper fra 
kysten til fjellet. Vesentlige vassdrag vil være Lomsdals
vassdraget og vassdragene i Indre visten (jfr. 4.5.1.1). 

Lenger nord er Helgåga og Gjervalelva aktuelle typevass
drag. Også disse strekker seg fra fjell til hav (jfr. 
4.5.1.1.) . 
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4.5.2.2. Fjord- og dalstrøk i midtre deler av Nordland. 

4.5.2.3 

4 . 5 . 3 . 

Bjøllågas nedre deler vil bli berørt av kraftutbyggingen i 
Saltfjell-Svartisen mens Stormdalen er vernet. Saltdals
vassdraget er tatt ut av utbyggingsplanene og er det mest 
aktuelle typevassdraget i denne delen av Nordland (jfr. 
4.5.1.3.). 

Lakselv i Misvær 
Vassdraget ligger på sørsida av Saltfjorden. Det har stor 
variasjonsrikdom fra fjell til fjord. Vassdraget strekker 
seg inn i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og en stor 
del av Gåsvatnan landskapsvernområde ligger innen nedbør
feltet. Vassdraget vurderes i Verneplan IV. 

Valnesvassdraget 
Valnesvassdraget ligger helt ut mot kysten i vest. Det er 
imidlertid ikke noe typisk kystvassdrag da det meste av 
nedbørfeltet ligger godt oppe fra havnivået. 

Vassdraget har derfor typeverdi for høyereliggende områder 
påvirket av sin beliggenhet langt vest. Vassdraget er 
vernet. 

Fjord- og dalstrøk i nordlige del av Nordland. 

Vassdragene som er nevnt i kap. 4.5.1.5. har også type
verdi for fjord- og dalstrøk i regionen. 

I området mellom Sørfolda-Leirfjorden og Nordfolda-Mørs
vikfjorden er det dessuten en rekke vassdrag som hver for 
seg ikke er så store, men som sammen danner et interessant 
område i typesammenheng. Dette gjelder Bonåa, Groelva, 
Sagelva, Trollelva og Lappvasselva. Nord for Nordfolda 
ligger Lommerelva med typeverdi. Alle vassdragene vurderes 
i Verneplan IV. 

Kystområdene i Nordland. 

Det er vanskelig å trekke en eksakt grense mellom hvilke 
vassdrag som skal vurderes som et kystvassdrag eller som 
et innlandsvassdrag. Flere av vassdragene som er nevnt 
tidligere kunne derfor vært gjentatt her. Likeledes kan 
flere av vassdragene som tas med her også ha verdi som 
supplering til de andre vassdragene. 

4.5.3.1. Helgelandskysten. 

Området består aven rekke små vassdrag. på flere av øyene 
deriblant Leka, Vega og Dønna er elvene så små at det er 
like naturlig å vurdere alle innenfor disse avgrensede 

o d o omra ene, som øyene representerer. Pa Dønna vurderes He-
stadelva i Verneplan IV. 
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4.5.3.2. Kysten fra Gildeskål til Narvik. 

Valnesvassdraget (jfr. 4.5.2.2.), Bonåa, Groelva, Sagelva, 
Trollelva, Lappvasselva og Lommerelva (jfr. 4.5.2.3.) in
neholder alle elementer som er typiske for kystregionen. 

I ytre deler av steigen og Hamarøy kommuner finnes mange 
små elver. 

For å dekke opp typeaspektet må flere vassdrag, gjerne 
vassdrag som grenser mot hverandre og danner et naturlig 
område, tas med. 

4.5.3.3. Lofoten og Vesterålen. 

4 . 6 . 

4.6.1. 

Lofoten og Vesterålen er vurdert uten å inndele i kyst, 
fjord, dal og fjell. De fleste vassdragene er relativt 
små. I et nett av typevassdrag foreslås følgende, som alle 
vurderes i Verneplan IV: 

Sørvågvassdraget på Moskenesøy, Urdvassdraget og Bøvass
draget på vestvågøy, Alsvågvassdrage på Langøya, Sneis
elva, Bresjeelva og vassdrag til Vestpollen på Hinnøy. I 
tillegg medtas Melåa og Botnelva (i Troms fylke) på Hinn
øy. Disse er vernet. 

statens naturvernråd har foreslått at det opprettes en 
nasjonalpark rundt den indre delen av Indrefjord-Øksfjord. 
Dette området inneholder bl.a. en av de få, lange fjorder 
i fylket som er uten tekniske inngrep (NOU 1986:13). Vest
pollenelva fra Møysalvatn og Lakselva ligger innenfor den 
foreslåtte nasjonalparken. 

Andøya: Åelva og Melaelva vurderes begge i Verneplan IV. 

TROMS 

I Troms er det noen store og mange mellomstore vassdrag 
som er naturlig å ha med i et nett av typevassdrag. Dalene 
strekker seg lenger innover i landet enn tilfellet er i 
nordlige del av Nordland. Mange vassdrag har derfor både 
en høyfjellsdel og en stor del av arealet i dalførene. 
Vassdrag kan således ha typeverdi for flere soner. 

Fjellområdene i sørlige del av Troms fylke. 

Elvegårselva og Spanselva 
Elvegårdselva (i Nordland) drenerer sørover til Ofot
fjorden mens Spanselva drenerer nordover til Lavangen. 
Vassdragene utfyller hverandre som typeområde og utgjør 
sammen en helhetlig fjellovergang fra fjord til fjord. 
Dette ble påpekt under Verneplan Ill-arbeidet. Vassdragene 
er vernet. 



4.6.2. 

4.6.3. 

4 . 6 . 4 . 
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Tennevikvassdraget 
Sammen med Rensåelva, Kvitforsvassdraget og Laksåga i 
Evenes i Nordland, drenerer Tennevikvassdraget et fjellom
råde mellom Ofotfjorden og Vågsfjorden-Astadfjorden. Alle 
vassdragene er vernet, men Tennevikvassdraget anses som 
det beste av disse i typesammenheng. 

Lenger inn i landet er øvre del av Barduvassdraget og 
Målselvvassdraget to vassdrag på verneplanen med type
verdi. Øvre Dividal nasjonalpark ligger innen Målselvvass
dragets nedbørfelt. 

Lyngen. 

Lyngsalpene er delt i to. statens naturvernråd har fore
slått at det opprettes en nasjonalpark som dekker store 
deler av Lyngenhalvøya (NOU 1986:13). Området består aven 
rekke små vassdrag og det er mest naturlig at flere av 
disse vurderes sammen. Lyngsdalselva og Fauldalselva er 
varig vernet. Kvalvikelva, som vurderes i Verneplan IV, 
grenser opp mot disse to vassdragene. 

Jægerelva og Strupskardelva som begge vurderes i Verneplan 
IV, og Russedalselva er tre småvassdrag med typeverdi i 
den nordligste delen av Lyngsalpene. 

Fjellområdene i nordøstlige deler av Troms fylke. 

I nordøstlige deler av Troms begynner fjellområdene etter
hvert å få karakter av vidder med lange dype daler som 
skjærer seg sørøstover fra kysten. De store vassdragene 
vil derfor også være typiske for fjord- og dalstrøkene. 

Reisa 
Reisavassdraget er utvilsomt det mest representative av 
vassdragene i denne delen av Troms fylke. I den øvre delen 
av vassdraget er det opprettet nasjonalpark. Vassdraget er 
vernet. 

Fjord- og dalstrøk i Troms. 

Målselv- og Reisavassdragene (jfr. 4.6.1. og 4.6.3.) er to 
av de største og mest egnede som type for de store dalsys
temene. De bør suppleres med noen mindre vassdrag som 
ligger sørvest i området eks. Elvegårdselva og Spanselva. 
Dessuten Tennevikvassdraget, som også er sett på som type
vassdrag for fjellområdene (jfr. 4.6.1.). Salangselva som 
grenser til Elvegårdselva og Spanselva som er vernet, samt 
Sørdalselva i Barduvassdraget, og nabovassdrag til Sala
ngselva er også egnede typevassdrag. Sørdalselva vurderes 
i Verneplan IV. 
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Kystområdene i Troms. 

Det finnes et utall små elver som er typiske for de ytter
ste kyststrøkene i Troms, men man har ikke faglige opplys
ninger om så mange av disse. Følgende oversikt bør være et 
utgangspunkt for et nett av typevassdrag for regionen. 

Senja: 

Kvaløya: 
Ringvassøy: 
Vanna: 
Arnøy: 

FINNMARK 

Ånderdalen nasjonalpark, Søndre og Nordre 
Lakselvvassdraget (vernet) 
Straumselva 
Skogfjordvassdraget (vernet) 
Skipsfjordelva 
Nord-Rekvikelva (vurderes i Verneplan IV). 

Finnmark fylke har en større andel vernede vassdrag enn 
noe annet fylke. De ytre kyststrøk er imidlertid foreløpig 
ikke fullgodt dekket gjennom Verneplan I-Ill. 

Varangerhalvøya og Nordkinnhalvøya er skilt ut fra resten 
av Finnmark. 

Finnmarks vidde- og dalstrøk. 

Alta-Kautokeinovassdraget, Lakselva og Tanavassdraget 
utgjør det meste av Finnmarksvidda og dekker derfor beho
vet for typevassdrag. I vest har man i tillegg Reisavass
draget (jfr. 4.6.3.). Noen av vassdragene i kap. 4.7.2. er 
store i utstrekning og med stor typeverdi for dalene inn 
fra kysten. Helt øst i Finnmark er EllenelvajØdevassbekken 
med Øvre Pa svik nasjonalpark et egnet typevassdrag. 

Finnmarks kyst- og fjordstrøk. 

Grensen mellom vidde- og dalstrøk og kyst- og fjordstrøk 
lar seg vanskelig definere. på Verneplanen er det en rekke 
egnede vassdrag: 

Transfarelva, Repparfjordvassdraget, Kokelva, Russelvvass
draget, Stabburselva, Børselva, Lille Porsangerelv, Vei
neselva, Storelva, Langfjordelva, Vesterelva, Reppenelva, 
Neidenvassdraget, Munkelva og Grense Jakobselv. I tillegg 
vurderes følgende på Verneplan IV: Skillefjordelva, Mat
tiselva og Ifjordelva. 

Snefjordvassdraget og Hamnelva er to vernede vassdrag helt 
ut mot kysten. på Verneplan IV vurderes dessuten Skalsa
elva (i Troms) og Fjorddalsvassdraget som i tillegg til å 
være kystvassdrag også er brepåvirket ved at de ligger på 
sør- og nordsida av Øksfjordjøkelen. 
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statens naturvernråd har foreslått at det opprettes en 
nasjonalpark rundt breområdene på Seiland. Melkelvvassdra
get som er et upåvirket bre til fjord-vassdrag (NOU 
1986:13), ligger i dette området. Vassdraget vurderes i 
Verneplan IV. 

For å få dekket opp hele kysten av Finnmark bør også vass
drag på Sørøya, og Magerøya tas med. Her har vi ikke hatt 
grunnlag for å foreslå noen. 

Varangerhalvøya og Nordkinnhalvøya. 

på den nordøstre delen av Varangerhalvøya har statens 
naturvernråd foreslått at det opprettes en nasjonalpark 
(NOU 1986:13). Innenfor området ligger de vernede vassdra
gene Syltefjordelva, Sandfjordelva, Komagelva, Skallelv og 
Vestre Jakobselv. De vestlige deler kan dekkes av Troll
fjordelva som vurderes i Verneplan IV. på Nordkinnhalvøya 
kan flere elver være aktuelle. Risfjordelva vurderes i 
Verneplan IV. 

Trollfjordelva 
Foto: P. E. Faugli 
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Tabell 1. Egnede type - og referansevassdrag. I denne oversikten er 
nummereringen av regionene i samsvar med den ferskvannsfaglige 
oppstilling. Prioriterte typevassdrag er merket med * 

Region nr. Vassdragsnavn Type Referanse 

1 * Haldenvassdraget x 
1 Hobølelva x 
1 Rakkestadelva x 
1 Enningdalsvassdraget x 

2 * Trysilvassdraget x x 
2 * Atna x x 
2 * Øvre Glomma x x 
2 * Unsetåa med Neka og Speka x x 
2 Vangrøfta x 
2 Tegninga x x 
2 * Mistra x 
2 * Auståa x 

3 * Sjøli x x 
3 ostri/ Tundra x x 
3 * Sjoa x x 
3 * Etna x 
3 Skakadalsåni x x 
3 * Lora x 
3 * Finna x x 
3 Jora x 

4 Områder på Hadeland og Romerike x 
4 Vismunda x 
4 * Nordmarksvassdraget x 
4 * Leira x 

5 Hivjuåni x x 
5 * Grytåi x x 
5 * Skarvåi x x 
5 Sørkjeåi x 
5 Nedalselv x 
5 * Urula (Vassfaret) x 
5 * Dagali x 

6 * Lyngdalselv x x 
6 Litleåna x 
6 * Tovdalselv x x (øvre del) 
6 * Skjerva x x 
6 * Kvenna x x 
6 Austbygdåi x 
6 * Rusåi x x 
6 * Kilåi x x 

7 Ogna x 
7 * Bjerkreimsvassdraget x x (sidefelt) 
7 * Frafjordvassdraget x x 
7 Espedalsvassdraget x 
7 * Nordalsåna x x 
7 * Vormo x 
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8 Vikedalsvassdraget x 
8 * Etne x 
8 * Lingvangj Tengesdalvassdragene x x 
8 * Mosneselv x x 
8 * Æneselv x x 
8 Kinso x x 
8 * Veig x x 

9 Oselva x 
9 * Femangervassdraget x x 
9 Røydlandselv x x (øvre del) 

10 * Vosso x 
10 * Gaular x x (deler) 
10 Flåmsvassdraget x 
10 * Strynevassdraget x x (deler) 
10 * Kolarselv x x 
10 Erdalselv x x 
10 Tenndalselv x x 
10 * Eikefetelvi x 
10 * Mørkri x x 
10 * Utla x 
10 * Nausta x 

11 Ynnesdalsvassdraget x 
11 Guddalselv x 
11 * Solheimsvassdraget x x 
11 * Vingelvvassdraget x x 

12 * Hjellesteinelva x x 
12 Osvassdraaget x 
12 * Grytdalselv x 
12 Fuglevågvassdraget x 
12 Hofstadelva x 
12 steinselva x 
12 * Salsvassdraget x x 
12 * Todalselva i Aure x x 

13 * Valldøla x 
13 Stordalsvassdraget x 
13 Bygdaelva x 
13 Norddalselva x 
13 * RaumajUlvåa x x (deler) 
13 * Vesteråselv x 
13 DrivajGrøvujGrøndøla/Limdøla x x 

14 * Gaula med sidevassdragene 
Sevilla,Hauka, Bua, Fora x x 

14 * Forra x x 
14 * SandølajLuru x x 
14 Rotla x 
14 Verdalsvassdraget x 
14 * Skjækra x x 
14 * Lindseta x 

15 Børselva x 
15 Hoplavassdraget x 
15 Figgja x 



16 
16 
16 

17 

17 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

20 
20 
20 
20 
20 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

23 
23 
23 
23 
23 
23 

24 
24 
24 

* Lomsdalsvassdraget 
* Lakselvvassdraget (Visten) 
* Hestadvassdraget 

Vefsna med sidevassdragene 
* Fiplingelva, Tiplingelva 
* Herring- Fustavassdraget 

Saltdalsvassdraget 
* Botnelva 
* Glomåga 
* Stormdalåga 
* Tollåga 
* Dypenåga 

* Helgåvassdraget 
* Flostrandvassdraget 
* Gjervalelva 

Skauvollelva 
* Varpavassdraget 

Groelva 
* Lommerelva 

Lappvasselva 

* Laksåga fra Rago 
* Stabburselva ( Hellerno) 
* Vasja (Hellemo) 
* Manfjordelva 
* Rånavassdraget 

* Sørvågvassdraget 
* Vassdrag til Vestpollen 

Heggedalselv 
Urdvassdraget 
Alsvågvassdraget 

* Nykvågvassdraget 
Åelva 

* Melaelva 

* Selfjordelva( Ånerdalen) 
* Nord Rekvikelv 
* Rakkfjordelva 

Skalsaelva (brepåvirket) 
Fjorddalsvassdraget(brepåv.) 

* Melkelva (brepåvirket) 
* Jægerelva 
* Botnelva 

* Reisavassdraget 
* Kvænangselva 

Salangselva 
* Spanselva 

Nordkjoselva 
* Sørdalselva 

* Snefjordvassdraget 
* Risfjordelva 
* Trollfjordelva 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
X 
X 

X 

X 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x (deler) 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
X 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x (deler) 
x 

x 

x 
x 
x 
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24 
24 

25 
25 
25 
25 

26 
26 
26 

27 
27 
27 
27 

* Syltefjordelva x 
Sandfjordelva x 

* Komagelva x 

* Staburtselva x 
Storelva x 

* Langfjordelva x 
Repparfjordelva x 

* Lakselv x 
* Tana x 

Kautokeinovassdraget x 

* Reppenelva x 
* Nyelva x 

* Ellenelva (Pasvik) x 
* Karpelvvassdraget x 

Elvevifte i LundadaIsvatn, Skjøli. 
Foto: J. A. Eie 

51 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x (deler) 
x (deler) 
x (deler) 

x 
x 
x 
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FORSLAG TIL REFERANSEVASSDRAG 

Ved utvelgelsen av referansevassdrag har en lagt stor vekt 
på at selve vannstrengen og avrenningsforholdene er lite 
påvirket/endret i forhold til naturlig situasjon. 

Siden inngrep i vassdrag skjer svært raskt i våre dager er 
det vanskelig å være oppdatert om tilstanden for de enkel
te vassdrag. I de vassdrag som her foreslås kan det derfor 
ha funnet sted inngrep som gjør dem mindre egnet som refe
ransevassdrag. Forfatterne mottar gjerne synspunkter/mel
ding om inngrep som har funnet sted i disse vassdragene. 

Det er ialt prioritert 67 vassdrag (tabell 2). Her må det 
legges til at mange av disse er å finne i nordlige Nord
land og Finnmark. 

Elgviddevatn i Lomsdalsvassdraget, Nordland. 
Foto: J. A. Eie 



Tabell 2. Oversikt over prioriterte referansevassdrag 

Region nr. Vassdragsnavn 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

5 
5 

6 
6 
6 

7 

8 
8 
8 

9 

10 
10 
10 

11 
11 

12 
12 

13 
13 

14 
14 
14 

16 
16 

17 

18 
18 
18 
18 

* Atna 
* Øvre Glomma 
* Neka og Speka 

* Sjøli 
* Sjoa 
* Finna 

* Grytåi 
* Skarvåi 

* Lyngdalselv 
* Kvenna 
* Rusåi 

* Frafjordvassdraget 

* LingvangjTengesdalvassdragene 
* Mosneselv 
* Veig 

* Femangervassdraget 

* Mørkri 
* Kolarselv 
* StrynevassdragetjErdalenj 

Glomsdalen 

* Solheimsvassdraget 
* Vingelvvassdraget 

* Hjellesteinelva 
* Todalselva i Aure 

* Ulvåa 
* DrivajGrøvujGrøndølajLimdøla 

* Forra 
* Luru 
* Skjækra 

* Lomsdalsvassdraget 
* Lakselvvassdraget (Visten) 

* VefsnajFiplingelvajTiplingelva 

* Dypenåga 
* Botnelva 
* Stormdalsåga 
* Tollåga 

Referanse 

x 
x 
x 

x 
X 

X 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

53 



19 
19 
19 
19 
19 

20 
20 
20 
20 
20 

21 
21 

22 
22 
22 
22 
22 

23 
23 
23 

24 
24 
24 
24 
24 

25 
25 

26 
26 
26 

27 
27 

* Helgåvassdraget 
* Flostrandvassdraget 
* Gjervalelva 
* Varpavassdraget 
* Lommerelva 

* Laksåga fra Rago 
* Stabburselva (Hellemo) 
* Vasja (Hellemo) 
* Manfjordelva 
* Rånavassdraget 

* Sørvågvassdraget 
* Vassdrag til Vestpollen 

* Selfjordelva (Ånerdalen) 
* Nord Rekvikelv 
* Melkelva (brepåvirket) 
* Jægerelva 
* Botnelva 

* Reisavassdraget 
* Kvænangselva 
* Sørdalselva 

* Snefjordvassdraget 
* Risfjordelva 
* Trollfjordelva 
* Syltefjordelva 
* Komagelva 

* Staburtselva 
* Langfjordelva 

* Lakselv 
* Tana 

Kautokeinovassdraget 

* Reppenelva 
* Karpelvvassdraget 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

(deler) 

x (deler) 
x (deler) 
x (deler) 
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SAMMENDRAG - KONKLUSJON 

Sentralt i arbeidet med Verneplan for vassdrag står spørs
målet om bevaring av typisk og uberørt natur. Begrepene 
type- og referansevassdrag har vært begreper benyttet både 
i arbeidet med Samlet plan og Verneplan. 

Det har vært et ønske å få klarlagt disse to begrepene. 
Gjennom en bred faglig sammensatt arbeidsgruppe med repre
sentanter med geofaglig, botanisk, ferskvannsbiologisk og 
friluftsfaglig kompetanse er begrepene definert. 

Hensikten med prosjektet har vært å finne fram til egnede 
kriterier for hvorledes man kan velge ut egnede type- og 
referansevassdrag samt komme med konkrete forslag som kan 
ivareta de enkelte fagfelts interesser. 

I vedleggene 1 til 4 har de forskjellige faggrupper kommet 
med forslag til regioninndeling og kriterier og dels kon
krete forslag. De enkelte faggrupper la forskjellig ambis
joner til grunn og kom følgelig ikke like langt i arbei
det. 

De enkelte fagområder har delt landet inn i regioner ut 
fra fagets egenart. Geofag har delt landet i 21 regioner, 
ferskvannsbiologi 27 og fiskeribiologi 7 regioner. 

Forfatterne har ut fra arbeidsgruppens rapporter og egne 
erfaringer stilt opp en liste med egnede type- og referan
sevassdrag (tabell 1). Listen inneholder 155 forslag til 
typevassdrag, hvorav 102 er prioritert. Disse dekker alle 
regioner og de hovedvariasjoner som finnes innen regione
ne. Forslagene omfatter både vernede og foreslått vernede 
vassdrag og vassdrag av ulik størrelse. 

Videre har man gitt en prioritering blant de vassdrag som 
har kvalitet som referansevassdrag (tabell 2). Dette ut
gjør ialt 67 vassdrag. så langt man har sett det faglig 
viktig er vassdrag som inngår i nasjonalparker eller fore
slåtte nasjonalparker valgt. 
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1.1. 

INl\TLEDNING 

Fagfelt 

Gruppen dekker fagområdene 

- berggrunnsgeologi 
- kvartærgeologi 
- fluvialgeomorfologi og generell geomorfologi 
- hydrologi 

2 

1.2. Gruppens mandat, problemstilling. 

Gruppens oppgave har vært på best mulig faglig grunnlag å gjennomgå be
grepene type- og referansevassdrag og det verktøyet som må anvendes i 
vurderingen av slike vassdrag. Dessuten har det vært et ønske at man 
kommer fram til forslag til vassdrag som synes å kunne dekke opp fagets 
behov for type- og referansevassdrag. 

1.3. Gruppens sammensetning. 

Gruppen har bestått av følgende personer: 

Jim Bogen, NVE-VH 
Per Einar Faugli, NVE-VAF 
Dan Lundquist, NVE-VH 
Noralf Rye, Geol. inst. avd. B, Univ. i Bergen 
Odd Erling SjuIsen, NVE-VN 
Arve Tvede, NVE-VH 

2. BEGREPSAPPARATET. 

2.1. Vassdrag. 

Med vassdrag menes nedbørfelt. 

Det skilles mellom hovedvassdrag som renner ut i sjøen og del-eller si
devassdrag som utgjør en del av et hovedvassdrag. 

Både hoved- og sidevassdrag må vurderes som egnede, men i hovedsak er 
del- eller sidevassdrag brukt som arbeidsenhet. Dette er av mer betyd
ning dess større hovedvassdraget er og dessuten viktigere i regioner med 
mange og omfattende inngrep som reduserer mulighetene for å finne lite 
berørte og egnede hovedvassdrag. Det er også forskjellig behov for store 
kontra små felt i de forskjellige deler av faget. 

2.2. Typevassdrag. 

Etter gruppens syn kan typevassdrag tolkes på to måter, enten som 

a) vassdrag som er typiske for geografiske regioner/områder, eller 

b) vassdrag som representerer vassdragstyper definert på grunnlag av 
faglige kriterier uavhengig av geografisk plassering. 
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2.3. Referansevassdrag 

Med referansevassdrag er ment vassdrag som kan tjene som et sammen
ligningsgrunnlag for de forandringer menneskenes inngrep i andre vass
drag fører til. De må m.a.o. være så nær uberørte som mulig slik at de 
elementer eller egenskaper man finner skyldes naturlige prosesser. 

3. FRAMGANGSMÅTE - METODE 

Det kan være mulig å komme fram til typiske vassdrag for faget på grunn
lag av faglige kriterier uavhengig av geografisk plassering. Utover 
enkelte helt klare vassdrags typer vil imidlertid denne framgangsmåten 
føre til store problemer med tanke på å definere typene. 

Derfor har gruppen valgt å knytte vassdrag til en inndeling av landet i 
områder. Problemet er da å finne hvilke kriterier man skal gå etter ved 
en slik inndeling. De mest veldefinerte vassdrags typene , f.eks. brevass
drag, karstvassdrag, leirvassdrag, kunne man likevel tenke seg å behand
le uavhengig av inndelingen av landet, m.a.o. en mellomting mellom de to 
framgangsmåtene. Det er imidlertid valgt at disse vassdrags typene blir 
dekket opp innenfor de landsdeler der de er spesielt karakteristiske 
eller godt representert. 

For arbeidet med utvelgelse av vassdrag har gruppen i utgangspunktet be
nyttet en inndeling av landet som bygger på forskjeller i hydrologisk 
regime og årlig avrenningsvolum (fig. 1). Ved beskrivelsen av hver 
landsdel og de soner som disse igjen er oppdelt i, er det også tatt 
hensyn til andre faglige forhold med mest vekt lagt på hovedlandformer 

Noen av grensene mellom landsdelene er helt klare og presise, andre re
presenterer i stedet en overgangsone. Gruppen er blitt enig om at dersom 
målet ikke er å framskaffe et "pent" kart, vil man ikke miste noen vass
drag i vurderingen selvom grensene forblir noe flytende. 

De store regionene som landet på denne måten er inndelt i, er langtfra 
homogene når det gjelder de fleste geofaglige forhold. Det er derfor 
enten behov for å ha med flere vassdrag for å få dekket opp den varia
sjonen som finnes innenfor hver region, eller det må foretas en nøyere 
inndeling. Gruppen har løst dette delvis ved videre inndeling, men også 
ved å ta med flere vassdrag. 

Inndelingen er ikke noe forsøk på å lage en ny regioninndeling i tillegg 
til den nordiske naturgeografiske regioninndelingen som er utarbeidet i 
regi av Nordisk ministerråd (1984). Til det er den altfor grov og bare 
ment som et hjelpemiddel for vurderingen av vassdrag. Grensene mellom 
regionene er mer "flytende" enn et kart gir inntrykk av. Dette kommer 
til uttrykk gjennom beskrivelsen av hvert område og i vurderingene av 
vassdrag. 

Den vesentligste forskjellen fra den nordiske inndelingen er at gruppen 
har lag t grens~ etter hovedvannskiller. Dermed har f.eks. fjell-
regionen i Sør-Norge blitt delt i en østlig og vestlig del. Forøvrig bør 
inndelingene kunne la seg forene. I beskrivelsen av områdene (kap. 5) er 
det derfor innledningsvis referert til de regioner som det tilsvarer i 
den nordiske regioninndelingen. 
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En nærmere beskrivelse av hver region er gitt i kap. 5. Det er forsøkt å 
få en best mulig, men kortfattet beskrivelse av disse forholdene: 

hydrologisk regime 
årlig avrennigsvolum 
vanntemperatur 
hovedlandformer 
løsmassetype og mengde 
sedimentproduksjon og transport 
fluviale formelementer 
løpsmønster 
lengdeprofil 
innsjøer. 

I noen områder er også bergrunnsgeologien beskrevet. Dette gjelder spe
sielt der den gir opphav til naturtyper som er særegne eller typiske for 
området. 

Ved at det er utarbeidet en oversikt over hva gruppen mener i grove 
trekk er det typiske innen hver landsdel og underområde, føler den at 
det i første omgang er viktigere, og kanskje enklere, å komme fram til 
referansevassdragene. De tilleggskriterier eller krav som er stilt til 
disse vassdragene (kap. 4.3. - 4.4) gjør at blant de vassdragene som kan 
karakteriseres som typiske, kan flere avskrives eller i det minste være 
mindre aktuelle som referanser. I tillegg kommer at dersom disse vass
dragene skal ha betydning i forskningsmessig sammenheng utover det å 
ligge som en generell referanseressurs, bør de karaktertrekk vassdraget 
representerer komme til uttrykk på en spesielt klar måte. Av geofagene 
er dette spesielt viktig innen fluvialgeomorfologi. Utvelgelsen av re
feransevassdrag vil dessuten være særlig viktig da det er disse som det 
må legges spesielle bånd på for fremtiden. 

Utvelgelse av vassdrag er beheftet med en stor grad av usikkerhet pga. 
manglende kunnskaper om diverse forhold innenfor enkelte av regionene 
(spesielt merkbart dess lenger nordover man kommer) og ikke minst om 
mange av vassdragene. Arbeidet må derfor nødvendigvis preges av dagens 
kunnskapsnivå og hvilke vassdrag som til en viss grad er så kjent at de 
kan vurderes. Det kan m.a.o. ikke utelukkes at det finnes andre vassdrag 
som kan være vel så egnet som type- og referansevassdrag for regionen. 
Vurdering av type- og referanseverdi kan derfor ikke utelates ved spørs
mål om forvaltning av andre vassdrag selvom det er laget en oversikt 
over egnede type- og referansevassdrag. 
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H.z:drologisk regime 

A : HILl 

Bl: H2Ll 
B2 : H2L2,3 

C : H3L3 

Avløp 

l: Q < 500 mm/år 
2 : 500 < Q < 1500 mm/år 
3: 1500 < Q mm/år 

• 

Fig. 1. Grovinndeling av landet i landsdeler og soner på grunnlag av 
hydrologisk regime og årlig avrenningsvolum. 
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vårflom, def. ved at tre måneder med hØyest gjennomsnittlig avløp er om våren 

overgangssone med sekundær hØstflom, dvs. nest eller tredje hØyeste måneds
avlØp er om hØsten 

dominerende hØstflom, def. ved at hØyeste månedsavløp er om hØsten 

vinterminimum, def. ved at to måneder med lavest avlØp er om vinteren 

overgangssone, dvs. de to månedene med lavest avlØp forekommer til forskjellig 
årstid 

sommerminimum, def. ved at de to månedene med lavest avlØp er om sommeren 
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4. GENERELLE KRITERIER VED UTVELGELSE AV VASSDRAG. 

4.1. Størrelse på vassdrag. 

Både hoved- og sidevassdrag vurderes. Behovet for store kontra små felt 
varierer noe fra et fagområde til et annet. Innen de deler av faget hvor 
aktive prosesser er det vesentlige, vil det være rent forskningsmessig 
en fordel med små felt. Da kan man på sikrere grunnlag skille en prosess 
og det den resulterer i, fra andre prosesser. Når det gjelder generell 
geomorfologi og de fagområdene som har behov for å se på sammenhenger 
over større områder vil naturligvis store felt være en fordel. Med 
store felt vil det også være lettere å få med en større del av regionens 
variasjon. 

For å dekke opp sammenhenger og de store trekk innen geofagene, er det 
derfor på landsdelsnivå vurdert noen sentrale store vassdrag. Disse må 
inneholde, utfra en geofaglig synsvinkel, de mest typiske naturformer 
innen landsdelen. På et finere regionalt nivå vurderes mindre vassdrag 
som representerer regionen spesielt eller er aven spesiell type. 

Gruppen har derfor ikke tatt noe entydig standpunkt til størrelsen på 
vassdrag. Det må dessuten vurderes fra område til område og sees i 
forhold til de vassdragsobjekter som er til rådighet. 

4.2. Antall vassdrag. 

Det er viktig at alle hoved-natur typer er representert. Vassdragene bør 
også ha god geografisk spredning. Derfor er det naturlig med et eller 
flere vassdrag innenfor de områder som landet kan inndeles i utfra 
faglige kriterier. 

Dersom utvelgelsen av vassdrag skal ha mening må imidlertid ikke antal
let bli for stort. Spesielt gjelder dette for referansevassdragene (jfr. 
kap. 3). 

4.3. Grad av påvirkning. 

Det viktigste kravet til et godt referansevassdrag er at det skal være 
så lite berørt av inngrep som mulig. I dette ligger imidlertid spørsmål 
om hva som kan tolereres ettersom man i dag ikke kan finne totalt ube
rørte vassdrag i noen deler av landet. Om de ikke er påvirket direkte av 
tekniske inngrep spiller f.eks. langtransportert forurensing en viktig 
rolle i store deler av landet. 

Det er ikke mulig å sette opp en grense for hva som kan tolereres. Det 
vil variere sterkt fra landsdel til landsdel og må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. Et fundamentalt krav for flere av fagene er imidlertid 
at vannsystemet er inntakt. Dette er fortsatt mulig å oppfylle i de 
fleste regioner. 

Prosjektet må etter gruppens mening ta hensyn til alle typer inngrep og 
ikke kun inngrep i forbindelse med kraftutbygging. Det har imidlertid 
vært et problem for gruppen at det ikke finnes oversikt eller register 
over inngrep i vassdrag. Vurderingene av inngrep er derfor i for stor 
grad avhengig av medlemmenes kunnskap om de enkelte vassdragene. 
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4.4. Faglig dokumentasjon. 

Et referansevassdrag skal helst være et prioritert observasjonsobjekt. 
Det er derfor av betydning for vurderingen av vassdrag hva som allerede 
foreligger av faglig materiale. Det bør utfra det nett av hydrometriske 
målestasjoner som er i drift, i det minste være mulig å finne potensiel
le vassdrag med data om de hydrologiske forholdene. Likevel kan ikke det 
være et krav at det skal foreligge lange måleserier dersom alle andre 
forhold peker i retning av et annet vassdrag. Enkelte vassdrag peker seg 
imidlertid klart ut for å bli vurdert som et egnet referansevassdrag på 
grunn av god faglig dokumentasjon gjennom lengre tid. Dette er det 
forsøkt å ta hensyn til ved vurderingen av vassdrag. 

5. REGIONAL BESKRIVELSE MED FORSLAG TIL REFERANSEVASSDRAG. 

5.1. Østlandet. 

De større vassdragene på Østlandet inneholder svært varierte natursy
stemer. Det som særpreger elvesystemene på Østlandet er at de følger 
dype, velutviklede daler, og har stilleflytende partier bare avbrutt av 
kortere strykstrekninger. Glomma, med sideelver, er her et godt eksem
pel. De mindre sideelvene stuper relativt bratt ned mot hovedelva. På 
fjellviddene følger sideelvene ofte flate, vide daler. 

5.1.1.1. Østnorske fjellområder unntatt Jotunheimen. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Østlige del av region 35 c, sørøstlige del av region 35 f, region 35 g. 

Beskrivelse. 

Arvede eller paleiske hovedlandformer er det typiske, dvs. store, av
rundede fjell og vide basseng eller vidder mellom med mange små innsjø
er. Fronter av skyvedekker gir opphav til karakteristiske brattkanter 
spesielt i nordlige deler av Hardangervidda. 

Store mengder løsmasser tilgjengelig for erosjon er spesielt karakte
ristisk i de nordlige og østlige fjellområder. 

Denne delen av Østlandet er hydrologisk karakteriesert som fjellregime. 
Årsmiddelavløp i elver og vassdrag er mellom 500 og 1500 mm. 

Vanntemperaturen om vinteren er nær OoC. Langsom temperaturstigning 
under smelteperioden. Høye temperaturer kan opptre i juli-august, men 
sommeren er relativt kort. 

Variasjon innen denne regionen gjør at det må tas med flere vassdrag. 
Det er naturlig med følgende oppsplitting: Hardangervidda, nordlige fj
ellområder, østlige fjellområder, isolerte fjellområder utenfor disse. 

Aktuelle vassdrag 

Kvenna. 
Atna. 
Hørteelva i Lifjell. 
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5.1.1.2. Jotunheimen 

5·1.2. 

Nordisk ministerråd (1984) 

Region 35 d (østlige del) 

Beskrivelse. 

Området er preget av alpine fjellformer med tinder, kammer og botner. 

Stor materialproduksjon pga. breerosjon fører til sterkt materialføren
de elver. Også berggrunnen som består av gabbro gir seg utslag i sedi
mentproduksjonen. 

Jotunheimen har hydrologisk et utpreget bre- og fjellregime. Årsmiddel
avløp i elver og vassdrag: 1000-1500mm. 

Vanntemperaturen· om sommeren er svært lav, maksimum ofte under 10°C. 
Maksimum inntreffer normalt i august. 

Aktuelle vassdrag 

Sjoa oppstrøms samløp Veo. 
Visa i Bøvra. 

østnorske dalfører. 

Nordisk ministerråd (1984) 

Region 33b, c, d, e, f, region 32 a (bare en liten del som strekker seg 
inn i Norge), region 30 a (bare en liten del som strekker seg inn i 
Norge), region 28 b (den nordligste delen av den del av regionen som 
strekker seg inn i Norge), region 20. 

Beskrivelse. 

Hoveddalene er stort sett åpne og vide. Markert U-tverrprofil, dalkly
per, dalutvidelser med enten sjøer eller igjenfylte sjøer og gjerne 
slake langdeprofiler med flere trinn, gir dalene et klart glasialt preg 
i store deler av regionen. Dessuten er hengende sidedaler med tilpas
ningscanyoner vanlig. Ved sidedalenes munning ut i hoveddalen ligger 
ofte store vifter som resultat av sideelvenes erosjon i mektige morene
avsetninger. Sedimentkilder i dag er ofte ved erosjon iraviner. 

Hydrologisk er denne regionen karakterisert som et innlands regime med 
et årsmiddelavløp i elver og vassdrag på 
250-1000 mm. 

Vanntemperaturen om vinteren er nær aOc. Relativt rask temperaturstig
ning i mai-juni. Høye maksimumstemperaturer. Store fjordsjøer gir spe
sielle effekter på temperaturforholdene i elvene nedstrøms disse. 

Variasjon innen denne regionen gjør at det må vurderes flere vassdrag 
for å få en god dekning. 

Aktuelle vassdrag 

Sokna 
Etna 
Trysilvassdraget 
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Lavland- og kystområdene. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 19 b, c, region 21 a (bare den nordlige delen ligger i Norge), 
region 18. 

Beskrivelse. 

Områdene ligger stort sett under marin grense. Gruppen har ikke skilt 
ut noen egen kystsone slik som det er antydet på kartet i fig. 1. (jfr. 
fig. 2). 

Generelt er det lite løsmasser utenom leirområdene og de store morene
trinnene. Sedimentkilder i dag er ofte raviner i leire, grunnvanns
raviner. Erosjonen fra bakkeplanerte områder og sedimenttransporten i 
elver i slike områder er stor. 

Typisk for Østfold er at der det er lite løsmasser følger elvene sprek
ker i berggrunnen. Der det er mye løsmasser er de ofte bestemt av more
netrinnene, spesielt Raet. 

Hydrologisk sett representerer Østlandets lavland- og kystområder et 
overgangsregime med årsmiddelavløp i elver og vassdrag på 250-500 mm. 

Vanntemperaturen i de store vassdragene er ofte dominert av store oven
forliggende sjøer. Disse har en sen temperaturstigning i mai. Raske 
temperaturfall inntreffer pga. "upwelling" og indre bølger (f.eks. 
Vorma nedenfor Mjøsa). I små vassdrag kan det være høye temperaturer 
hele sommeren. Maksimum er ofte over 20°C. 

Aktuelle vassdrag 

Mossevassdraget oppstrøms Vannsjø. 
Storelva i Numedalslågen. 

5.2. Sørlandet. 

5.2.1. 

Det finnes liknende elver som på Østlandet også på Sørlandet med Otra 
som den største. I motsetning til de store østlandsvassdragene mangler 
sørlandsvassdragene ofte større sidegreiner, og hovedvassdraget mottar 
et utall av mindre sidevassdrag som faller bratt ned mot hovedelva. 

Tovdalsvassdraget og Lyngdalsvassdraget er to meget sentrale type- og 
referansevassdrag på Sørlandet. Disse dekker særlig de områder som 
ligger noe innenfor de typiske kyststrøkene, men de strekker seg begge 
også opp i heiene. 

Fjell- og heiområder. 

Nordisk ministerråd (1984) 

Store deler av region 35 b tilsvarer det som gruppen vil betegne som 
Sørlandets fjell- og heiområder. 

Beskrivelse. 

Området er småkupert. Det er sjørikt. Daler følger stort sett struktur
retninger i berggrunnen, hovedsakelig sprekkesoner som det er rikelig 
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av spesielt i retningen SV-NØ. 

Det er generelt lite løsmasser. 

Hydrologisk og vann temperaturmessig har denne regionen mye til felles 
med de østnorske fjellområder som beskrevet i 5.1.1.1. 

Aktuelle vassdrag. 

I tillegg til Tovdals- og Lyngdalsvassdraget, vil det innenfor objekt 
59 Njardarheim på Verneplan for vassdrag, finnes aktuelle vassdrag, 
f.eks. Logna, Bestelandså og Ljoså. De vernede vassdragene Rukkeåi og 
Dalåi (objekt 52) regnes som mindre aktuelle. I stedet vil gruppen an
befale at det tilgrensede vassdraget, Vinjerui, blir nærmere vurdert. 

Sørlandets dal- og kyststrøk. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Gruppen har valgt å ikke ta med en egen kystsone i beskrivelsen da det 
ikke vil være aktuelt å vurdere egne vassdrag for denne relativt smale 
sonen. 

Sørlandets dalstrøk vil derfor omfatte et stort område og utgjøre flere 
av regionene i den nordiske naturgeografiske regioninndelingen. Dette 
gjelder regionene 15 b, c, 16, 17, 19 a, 33 a. 

Beskrivelse. 

I vest utgjør området et lavtliggende hei område med sterkt struktur
bestemte daler og senkninger. Også de store dalene er bestemt av berg
grunnens struktur N-S, men viser tydelig fluviale og glasiale trekk. 
Området er svært sjørikt. Utenom i selve dalene er det generelt lite 
løsmasser. 

Lenger øst er det et mer kupert ås terreng med dypere og mer glasialt 
pregede dalsystemer. Her er en rekke store sjøer i selve dalene, men 
det er forøvrig også sjørikt. 

Grensen mellom Sørlandets dalstrøk og Østlandets dalstrøk er langtfra 
klar og entydig. Med en noe mer detaljert inndeling ville det trolig 
vært naturlig med en egen region for Aust-Agder og deler av Telemark. 

Hydrologisk karakteriseres denne regionen som overgangsregime med års
middelavløp i elver og vassdrag på 500-1500 mm. 

Vanntemperaturmessig som beskrevet i 5.1.2. Noen elver nær kysten er 
blant de varmeste i Norge, normalt over 20°C i løpet av sommeren. 

Variasjonen innen dette området og spesielt den relativt markerte for
skjellen mellom øst og vest, gjør at det må vurderes flere vassdrag for 
å få en god dekning. 

Aktuelle vassdrag 

I tilleg til Tovdals- og Lyngdalsvassdraget bør Sogndalselva i Søgne 
kommune bli nærmere vurdert. Vassdraget er imidlertid lite kjent og kan 
være tildels sterkt berørt av inngrep. 
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5.3. Vestlandet. 

Etter hovedtrekk i landformene kan vassdragene på Vestlandet inndeles i 
to typer: 

I de ytre og midtre delene av Vestlandet ligger en relativt stor del av 
vannsystemene i lavlandet. Hovedelva kan renne i lange, flate partier, 
og ofte gjennom større innsjøer. 

De fleste vassdragene i indre fjordstrøk har de største delene av vann
systemene i høyereliggende områder, og hovedelva renner bratt ned 
gjennom en trang dal. I slike vassdrag finnes det som oftest ikke inn
sjøer i lavlandet. 

Det finnes vassdrag med elementer av begge typer, f.eks. Vossovass
draget. Store vassdrag forøvrig som det vil være aktuelle å vurdere i 
type- og referansesammenheng er Gaular, Driva og Rauma. 

Kystområdene og det sterkt tindepregede Møreområdet har en rekke små 
vassdrag, med stort fall og liten avstand fra kilde til hav. Med unntak 
aven liten lavlandsdel hvor elva her et rolig løp, går elva i styk og 
fosser. 

5.3.1.1. Vestlandets høyfjell generelt. 

Nordisk ministerråd (1984) 

Region 35 a, vestlige del av region 35 c, vestlige del av region 35 d, 
store deler av region 35 e. 

Beskrivelse. 

Vestlandets høyfjell kan svært forenklet deles i to adskilte områder. I 
sør er det de rolige landformer og nærmest vidde-eller heikarakter som 
er typisk. I nord er det spisse, alpine fjellformer som er typisk. 

Hydrologisk representerer denne regionen et fjellregime med årsmiddel
avløp i elver og vassdrag på 2000-4000 mm. 

Vanntemperaturen om vinteren er nær OoC. Sein isløsning og langvarig 
snøsmelting holder vanntemperaturen lav langt utover sommeren. Maksimum 
på lO-13°C inntreffer vanligvis i august. 

Aktuelle vassdrag. 

I tillegg til de store vassdragene, nevnt under pkt. 5.3, er Kinso -
Veig et egnet vassdrag som strekker seg fra Hardangervidda og helt ned 
til fjorden. 

5.3.1.2. Breområder på Vestlandet. 

Nordisk minsisterråd (1984). 

Breområdene er ikke skilt ut som egen type i den naturgeografiske re
gioninndeling for Norden, men Folgefonna, Hardangerjøkulen og Joste
dalsbreen er avmerket på rapportens kart. 
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Beskrivelse. 

Hardangerjøkulen ligger på vannskillet mellom øst og vest. Mye av dre
neringen fra breen går vestover slik at den her er tatt med under bre
områdene på Vestlandet. Forøvrig er de største breene Folgefonna, Jo
stedalsbreen og Ålfotbreen. 

Hardangerjøkulen er platåbre med utløpere. Store deler av berggrunnen i 
området består av fyllitt. 

Jostedalsbreen er den største breen i Norge. Den har store dalbreer som 
utløpere fra iskappen som utgjør det meste av breen. Det er stor mate
rialtransport i elvene fra breen. 

Ålfotbreen ligger lengst vest av breene og klimaet er derfor maritimt. 
Berggrunnen i området består av devonsk sandstein. Materialomsetningen 
er stor. 

Folgefonna er platåbre med store dalbreer som utløpere. Berggrunnen i 
området består av granitt. 

Breområdene har hydrologisk et bre regime med årsmiddelavløp i elver og 
vassdrag på 2000-5000 mm. 

Vanntemperaturen om vinteren er nær OOC. Svært langsom temperaturstig
ning utover våren og sommeren. I typiske breelver når maksimumstempera
turen som kommer i august, ikke over 10°C. 

Aktuelle vassdrag. 

Mange vassdrag er aktuelle å ha med som brevassdrag, men deler av de 
store vassdragene vil også kunne være representative brevassdrag. 
Gruppen vil foreslå å prioritere Loenvassdraget framfor Oldenelv 
(objekt 100 på Verneplan). I Oldenelv har man Brigsdalsbreen som er 
viktig i turistsammenheng mens Loenvassdraget inneholder geofaglig 
flere interessante forhold. 

Fjord- og dalstrøk på Vestlandet. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 37 a, b, c, d, sørligste del av region 39 a. 

Beskrivelse. 

Med en stor grad av variasjon i selve utformingen, er de store fjordene 
og fortsettelsen av disse i store dalsystemer innover i landet, de mest 
karakteristiske landformer for hele Vestlandet. 

Utenom i dalbunnen og et stykke opp i dalsidene er det lite løsmasser. 
Under marin grense er det rikelig med fine sedimenter. Innerst i mange 
av fjordene ligger det store terrasseavsetninger med grovere materiale. 

Hydrologisk er denne regionen karakterisert som innlands- og overgangs
regime. Årsmiddelavløp i elver og vassdrag er 1000-2000 mm. 

Vanntemperaturen om vinteren ligger på l-2°C nedenfor større innsjøer, 
men nær OOC der det ikke er innsjøer. Langsom temperaturstigning under 
snøsmeltingen i mai-juni. Ofte relativt høye maksimumstemperaturer (15-
18°c) i august. Langsom avkjøling utover høsten. 
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Aktuelle vassdrag. 

I tillegg til de store vassdragene som vil være de mest typiske for de 
store fjorder og daler på Vestlandet, kan en rekke mindre vassdrag også 
være interessante. I fluvialgeomorfologisk sammenheng kan f.eks. 0vste
dalsvassdraget vurderes. Utfra en mer total geofaglig synsvinkel forø
vrig synes Gjengedalsvassdraget å være interessant. Lenger sør priori
terer gruppen Vikedalselv (objekt 70 på Verneplan) framfor Etneelv. 
Frafjord- og Espedalsvassdragene er sentrale vassdrag som representerer 
he i områdene i sør på overgangen mot Sørlandet. 

Vestlandets kystsone. 

Nordisk ministerråd (1984) 

Region 38 a, b, c, region 40 a. 

Beskrivelse. 

Det er valgt å la denne sonen strekke seg f.o.m. Jæren i sør, t.o.m. 
Smøla, Frøya og Hitra i nord. 

Strandflaten er karakteristisk, men den mangler på noen korte kyst
strekninger, f.eks. utenfor Stad. 

En markert overgang mellom strandflaten og det kuperte terrenget innen
for gir at elvene har et markert knekk i lengdeprofilet dersom de ikke 
følger daler helt ut til kysten. Det finnes også vassdrag med hele ned
børfeltet på strandflaten. Jæren skiller seg ut med sine løsmasser og 
omfattende jordbruk. På øyene lengst i nord er det store myr- og torv
områder. 

Hydrologisk har regionen et kystregime med årsmiddelavløp i elver og 
vassdrag på 1000-1500 mm. 

Det finnes få stasjoner i regionen som måler vanntemperaturen. Om vin
teren er den vanligvis over OoC, men i kalde vintrer fryser elvene til 
i 1-2 måneder. Rask temperaturstigning i mai etter en kortvarig snø
smelting. Maksimumstemperatur kan forekomme allerede i juni. 

Aktuelle vassdrag. 

Vassdragene på Jæren er alle sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. 
Flere står også på Verneplan for vassdrag. Gruppen mener at Figgjo 
bør være aktuelt i type- og referansesammenheng da dette vassdraget 
strekker seg fra de høyeste delene i øst til kysten i vest. 

På øyene langs Vestlandet finnes en rekke små elver. De er imidlertid 
lite kjent. Tveitaelv på Stord, Dingjavassdraget i Gulen og Ervikelv på 
Stad er noen aktuelle vassdrag. 



15 

5.4. Trøndelag. 

5.4.1. 

5.4.2. 

5.4.3. 

Trøndelag og de sørligste delene av Nordland er karakterisert ved en 
rekke store vassdrag. Flere av disse, f.eks. Gaula, Stjørdalsvassdraget 
og Verdalselva renner til Trondheimsfjorden. Disse har en relativt 
liten lavlandsdel, mens størsteparten av arealet utgjøres av høyerelig
gende skogstrakter og fjellområder. Hovedelva har nederst et rolig løp, 
tildels meandrerende, men stiger raskt inn mot vannskillet. Sideelvene 
faller raskt ned i hovedelva gjennom trange, sterkt nedskårne sideda
ler, som øverst vider seg ut til brede daler hvor elvene ofte meandre
rer. 

Fjell- og viddeområdene i Trøndelag. 

Nordisk ministerråd (1984). 

I den nordiske naturgeografiske regioninndelingen er fjellregionen i 
Trøndelag, region 35 h og i, splittet opp i flere adskilte områder. 
Dette tilsvarer geogruppens inndeling (fig. 1) med et sørlig og et 
nordlig område. Gruppen har imidlertid valgt å beholde Fosenhalvøya som 
et samlet område og ikke skille ut en egen fjellregion her (jfr. 
5.4.3). 

Beskrivelse. 

Fjellområdet i sør er en fortsettelse av de nordlige fjellområdene på 
Østlandet, dvs. at de store og slake fjell- og vidde formene dominerer. 
De sklir etterhvert over i skogbevokst vidde. Området i nord er noe mer 
kupert, men også her dominerer de store og slake fjellformene. 

Hydrologisk og vanntemperaturmessig som beskrevet i 5.1.1.1, men med 
noe større årsmiddelavløp i elver og vassdrag som er 1000-2000 mm. 

Trøndelags dalstøk. 

Nordisk ministerråd (1984). 

I den nordiske inndelingen er de lavestliggende områder rundt Trond
heimsfjorden skilt ut for seg i region 41. Trøndelags dalstrøk omfatter 
i tillegg region 34 a. 

Beskrivelse. 

Dalene er markerte med veksling mellom bekkener og trangere partier. De 
vider seg betraktelig ut når de kommer ned i lavlandet. 

I selve dalene er det mektige løsmasseavsetninger ofte i flere markerte 
terrassenivåer. Under marin grense har finsedimentene stor utbredelse 
og delvis også stor mektighet. Elvene har skåret seg ned i sedimentene 
og lagt opp store deltaer i elvemunningene. Den fluviale aktiviteten er 
fortsatt viktig i mange av dalene. Leirområdene er dessuten skred
farlige. 

Hydrologisk er regionen karakterisert som innlands- og overgangsregime. 
Årsmiddelavløp i elver og vassdrag er 500-1000 mm. 

Vanntemperaturmessig som beskrevet i 5.1.2. 

Fosenhalvøya 
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Nordisk ministerråd (1984). 

Region 39 b er delt i to og region 35 h i flere adskilte områder. Fo
senhalvøya består av den sørligste delen av region 39 b og den vest
ligste delen av region 35 h. Kysten av Fosenhalvøya ligger i region 
40 b. 

Beskrivelse. 

De strukturbestemte nærmest rettlinjede dalene er karakteristisk. Mest 
vanlig er retningen SV-NØ, men også N-S og NV-SØ forekommer. 

Det er svært lite løsmasser i området, men i dalene kan det stedvis 
være relativt mektige avsetninger med terrasser. 

Hydrologisk har Fosenhalvøya et overgangsregime med årsmiddelavløp i 
elver og vassdrag på 1000-2500 mm. 

Vanntemperaturstasjoner mangler i region, men det kan antas et regime 
som beskrevet i 5.1.2. 

Aktuelle vassdrag 

Norddalselva, Hofstadelva og Sverka vil kunne dekke denne regionen. De 
to førstnevnte er allerede vernet. 

5.5. Nordland og Troms. 

Vassdragene i Nord-Norge er svært varierte i størrelse og utforming. 
Minst er de vassdragene som ligger i kystregionen fra Nordland til og 
med Vest-Finnmark. Disse har korte vannveier, men den korte avstanden 
fra fjell til fjord gjør likevel at de kan ha store fallhøyder. Både i 
sør rundt Saltfjellet og lengst i nord er vassdragene store og de 
renner i godt utviklede dalsystemer. 

De store vassdragene Vefsna, Saltdal og Reisa dekker store områder og 
dermed et stort spekter av landsdelens naturforhold. 

5.5.1.1. Fjellstrøkene i Nordland og Troms. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 36 a, b, c. Disse regionene strekker seg også inn i Sverige. 

Beskrivelse. 

Fjellområdene varierer fra spisse, alpine former til avrundete, paleis
ke fjellformer og vidde. 

Et ytre fjellområde er adskilt fra et indre fjellområde av lange dalsy
stemer i berggrunnens strøkretning SV-NØ. 

Med unntak av deler av Saltfjellet er det sparsomt med løsmasser. 
Blokkhav er vanlig. 

Hydrologisk karakteriseres regionen som fjellregime. Årsmiddelavløp i 
elver og vassdrag er 1500-3000 mm. 

Vanntemperaturmessig som beskrevet i 5.1.1.1. 
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Aktuelle vassdrag 

Vefsna og Saltdalsvassdraget er allerede nevnt innledningsvis. I 
tillegg foreslår gruppen at vassdrag i Indre Visten vurderes for å få 
med de ytre kyststrøkene. 

5.5.1.2. Breområder i Nordland og Troms. 

5.5.2. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Det er ikke skilt ut noen egen breregion i den nordiske naturgeografis
ke regioninndelingen. Svartisen er avmerket på rapportens kart. 

Beskrivelse. 

Svartisen er størst av breene i Nordland og Troms. I tillegg kommer 
breene i Okstindan, Blåmannsisen, Frostisen, breene i Lyngen og en 
rekke mindre breer. 

Vassdragene fra Svartisen har lite sjøer mellom bre og fjord. Løsmate
riale som produseres ved breerosjon blir derfor transportert ut i fjor
dene. Berggrunn med mye glimmerskifer gir god mulighet for erosjon og 
stor transport i elvene. 

Avstanden fra breene i Lyngen til havet er forholdsvis kort. Elvene får 
dermed en gjennomsnittlig høy gradient fra kilde til utløp i fjorden. 
Området skiller seg klimatisk fra tilsvarende kystnære breområder 
lenger sør i landet ved noe mindre årsnedbør. De dominerende bre typer 
er dal- og botnbreer. Breene avgir mye materiale til elvene som preges 
av fluviale prosesser. 

Hydrologisk og vanntemperaturmessig som beskrevet i 5.3.1.2. Årsmid
delsavløp i elver og vassdrag er 1500-4000 mm. 

Aktuelle vassdrag. 

Gruppen har blitt stående igjen ved Lyngsdalenvassdraget i Lyngen og 
Glomåga i Svartisen. 

Lyngsdalen representerer et helt system fra bre til fjord over en kort 
strekning. Strupbrefeltet som også ble diskutert består av nesten 100 % 
bre. 

Melkelvassdraget ble vurdert å være unikt da det ikke er andre tilsva
rende vassdrag så langt nord på kysten av Finnmark. I eventuelt verne
sammenheng må vassdraget derfor vurderes høyt I type- eller referanse
verdisammenheng vil imidlertid gruppen prioritere de tidligere nevnte 
vasdragene. 

Fjord- og dalstrøk i Nordland og Troms. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 34 b, region 43 a, b, c, region 44 a. 

Beskrivelse. 

Flere av fjordene strekker seg langt inn i landet og er sterkt forgre
net. Dalene er markerte. Dette gjør at området blir svært oppstykket og 
dermed har man mange isolerte fjellmassiver i denne delen av Norge. 



5.5.3. 

5.5.4. 

Løsmasseforekomstene kan være betydelige i dalbunnen og noe opp i 
sidene. Forøvrig dominerer bart berg. 
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Hydrologisk er regionen karakterisert som innlands- og overgangsregime. 
Årsmiddelavløp i elver og vassdrag er 500-1500 mm. 

Vanntemperaturmessig som beskrevet i 5.1.1.1., men med noe høyere mak
simumstemperaturer. 

Aktuelle vassdrag. 

Lengdedalene er representert ved Vefsna og Saltdalsvassdraget. I 
tillegg bør det være med vassdrag som representerer et system av 
kortere daler på tvers av de store dalene. Obj. 157 på Verneplanen 
(Vassdrag i øvre Valnesfjord) og Møysalen i 0ksfjorden er to aktuelle 
vassdrag. 

Kysten av Nordland og Troms. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 42 a, b, region 45. 

Beskrivelse. 

Strandflaten er bred med et stort antall øyer opp til Senja. Det finnes 
en rekke restfjell ofte med tinde topografi og loddrette stup. 

I nord er strandflaten enten dårligere utviklet eller mangler. Senja og 
Kvaløya har store fjellmassiver med både avrundede og spisse former. 

Løsmasser er generelt lite utbredt i kystregionen. 

Hydrologisk er regionen mye likt Vestlandets kyststrøk (5.3.3). 

Regionen mangler vanntemperaturstasjoner. Det antas at regimet er likt 
Vestlandets kyststrøk (5.3.3), men med noe lenger vinterperiode og 
seinere vår. 

Aktuelle vassdrag. 

Innenfor dette området er det mange, men meget små elver og vassdrag. 
Det vil derfor være mer naturlig å vurdere et eller flere områder be
stående av flere vassdrag. 

Hinnøya, Lofoten, Vesterålen og Andøya 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 42 c, d, e. 

Beskrivelse. 

Alpine former med kammer, tinder og botner rager høyt opp over strand
flaten. En rekke botnsjøer ligger helt ned mot strandflatens nivå. Mest 
utpreget er dette i den vestlige delen, mens fjellområdene er større og 
strandflaten mindre iøyenfallende i den østlige delen. På Andøya er 
fjellene lavere og mer avrundet. Dessuten er de store myrområdene på 
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strandflaten typisk for Andøya. 

Hydrologisk dekker denne regionen alt fra fjell- til kystregime. Års
middelavløp i elver og vassdrag er 1000-3000 mm. 

Regionen mangler vanntemperaturstasjoner, men det kan antas et regime 
som i 5.5.3. 

Karstområder. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Karstvassdrag er en spesiell type vassdrag som ikke er koplet til et 
bestemt område. De finnes innenfor flere av regionene i den nordiske 
naturgeografiske regioninndelingen. 

Beskrivelse. 

Under betegnelsen karstformer inngår de landformer som er dannet pga. 
kjemiske prosesser i hovedsak i lettoppløselige kalkbergarter. Det 
finnes spredte forekomster av kalkbergarter i Norge. I Sør-Norge er det 
bare mindre områder mens det i Nord-Norge fins større områder fra To
senfjorden i sør til Kvænangen i nord. Størst konsentrasjon av kalk
bergarter og karstformer er det i Saltfjell- Svartisen-området. Her 
finnes det godt utviklede overflateformer, grottesystemer og underjor
diske løp. 

5.6. Finnmark. 

5.6.1. 

5.6.2. 

De store vassdragene som Tana og Alta har sine kilder i grenseområdene 
til Sverige og Finland og krysser store deler av fylket før de når 
fjorden. Disse representerer derfor et stort spekter av de naturfor
holdene som finnes i fylket. 

Mellom fjordene og ut mot kysten enten på fastlandet eller på øyene 
finnes en rekke mindre vassdrag. 

Vidde- og dalstrøk i Finnmark. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 44 b, 48 a, b, 49 b og en liten del av 49 a. 

Beskrivelse. 

Vidde med lave fjell og åser dominerer. Dalene er i hovedtrekk åpne, 
grunne og vide. Området har for det meste et tykt morenedekke med en 
rekke kvartære formelementer. Periglasiale former er også rikt repre
sentert. 

Elvene har liten gradient. Det er et forholdsvis myr- og vannrikt 
område. 

Hydrologisk karakteriseres denne regionen som fjellregime med årsmid
delavløp i elver og vassdrag på 250-500 mm. 

Elvene er forholdsvis varme i juli-august, men sommersesongen er 
kortere enn på Østlandet. 

Finnmarks kyst- og fjordstrøk unntatt Varanger- og Nordkinnhalvøyene. 
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Nordisk ministerråd (1984). 

Region 46, 47 a, 50 og en liten del av 44 b. 

Beskrivelse. 

Fjordene er åpne og vide uten terskler. I hovedsak er det næringskyst 
og ikke strandflate. 

Landformene på øyene og mellom fjordene varierer fra et bølget platå 
til markerte fjell. 

I vest og nord er det relativt lite løsmasser, mens det i den østlige 
delen er et relativt sammenhengende morenedekke. I ytre kyststrøk i den 
vestlige delen ligger noen relativt store breområder. 

Hydrologisk er regionen karakterisert som fjellregime. Årsmiddelavløp i 
elver og vassdrag er 500-3000 mm. 

Det er ingen vanntemperaturstasjoner i regionen, men det kan antas et 
regime med lang vinter nær OoC og en kort sommer med lavere temperatu
rer enn inne på Finnmarksvidda. 

Varanger- og Nordkinnhalvøyene. 

Nordisk ministerråd (1984). 

Region 47 b. 

Beskrivelse. 

Berggrunnen består av lavmetamorfe bergarter som forvitrer lett. Inne 
på platåene er frostforvitringen intens. Dette er av betydning for se
dimenttransporten i elvene. De store canyondalene som er karakteristis
ke, er trolig postglasiale. Blokkhavene som også er karakteristiske, 
kan også være postglasiale. 

Hydrologisk er regionen karakterisert som fjellregime. Årsmiddelavløp i 
elver og vassdrag er 500-1500 mm. 

Det er ingen vanntemperaturstasjoner i regionen, men det kan antas til
svarende forhold som beskrevet i 5.6.2. 

Aktuelle vassdrag. 

På den østlige delen av Varangerhalvøya er det flere aktuelle vassdrag 
som i dag er vernet. Gruppen har ikke vurdert disse mot hverandre. 
Trollfjordelva er vanskelig tilgjengelig, men representerer de typiske 
landformer og prosesser innen regionen at det kan sies å ha særlige 
kvaliteter som et type- og referansevassdrag. 
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Vedlegg 2. 1 

Gruppen har hatt 6 møter i tillegg til de 2 fellesmøtene for hele 
prosjektet. 

MANDAT FOR GRUPPEN 

I utgangspunktet fikk gruppen følgende mandat: 

1. Klargjøring av begreper. Dette må kobles til en faglig inndeling av 
landet som de enkelte type- og referansevassdrag kan kobles til. 

2. Definere kriterier for utvelgelse av type- og referansevassdrag. 
3. Forslag til vassdrag som kan dekke fagets behov for type- og 

referansevassdrag. 

Gruppens syn på mandatet 

Gjennom diskusjoner er vi kommet fram til at tiden enda ikke er moden 
for å kunne presentere en fullstendig liste over egnete type- og re
feransevassdrag i Norge. Disse begrepene har vært brukt og misbrukt 
ved en rekke anledninger uten at det har vært foretatt en analyse og 
definering av hva type- og referansebegrepet innebærer. Tidligere har 
en først definert regionene og så presset vassdragene inn i denne inn
delingen. Før en nå foreslår nye type- og referansevassdrag og eventu
elt presenterer en annen regioninndeling enn den foreliggende natur
geografiske fellesnordiske, må det foretas en analyse og oppsummering 
av det datamaterialet som er samlet tidligere. På bakgrunn av dette 
vil en kunne komme fram til hvilke vassdrags typer som finnes, hvilke 
av disse som er sikret gjennom verneplaner og hvilke som en må sørge 
for å få dekket ved senere anledninger. Gruppen har konsentrert ar
beidet til å definere begreper og kriterier som kan brukes til å be
skrive likheter og forskjeller mellom vassdrag. 

TYPE- OG REFERANSEVASSDRAGS-BEGREPET 

Utgangspunktet for "type" begrepet ligger i St.prp. nr. 4 (1972-73), 
side 31 der en diskuterer kriterier for utvelgelse av vassdrag i 
vernplan Ill: 

"De utvalgte vassdragene med tilgrensende områder bør 
representere et variert tilbud av vassdragsinteresser og typer 
av vassdragsområder." 

VNjnotjOESjbotanikk 



Forutsetningen for at dette skal ha noen hensikt må være at naturfor
holdene i endel vassdrag er såpass like at om noen områder påvirkes/ 
utbygges så vil de naturvitenskapelige interessene som finnes her være 
ivaretatt ved vern av et annet vassdrag som er av samme type. 

Strengt betraktet er dette umulig da alle vassdrag er unike, men en må 
forvente at ved sammenlikning er noen mindre ulike enn andre. Ideelt 
sett bør landet kunne inndeles i et nett av regioner som hver kan 
representeres ved ett eller flere typevassdrag. 

Vår definisjon av "typevassdrag" er derfor et vassdrag som kan repre
sentere en region eller en spesiell gruppe vassdrag. 

Et referansevassdrag er etter vår oppfatning et typevassdrag som har 
flest mulige av de naturlige systemene i behold. Disse er spesielt 
viktige for å kunne opprette registreringsstasjoner eller felter hvor 
en kan beskrive naturlige prosesser over tid. 

Karakterisering av vassdrag 

Botanisk sett vil et vassdrag med dets nedbørfelt karakteriseres ved 
et samspill mellom flora/vegetasjon og forskjellige fysiske forhold. 
Ideelt sett vil to vassdrag som har samme floristiske sammensetning 
være like og representere samme type, men f.eks. ulik topografi og 
utbredelse av vegetasjonstyper kan gjøre at de er ulike. Vassdrag som 
skal representere samme type må derfor ha et noenlunde samme 
floristisk innhold og noenlunde like fysiske forhold. 

Vassdrag kan derfor beskrives ut fra en rekke kriterier. En må her 
skille mellom botaniske og fysiske kriterier, og en kan velge ulike 
detaljeringsgrader avhengig av tid, behov og midler: 

Botanikk 

1 Flora 

En floraliste som er mest mulig fullstendig for vassdraget må danne 
basisgrunnlaget. Denne må være basert på undersøkelser i utvalgte 
deler spredt innen hele nedslagsfeltet. For at dataene skal være mest 
mulig sammenlignbare bør feltinnsatsen være noenlunde lik i alle 
vassdrag. Et feltarbeid tilsvarende det som ble utført i forbindelse 
med verneplan Ill, og som senere er fulgt ved konsesjonsundersøkelser, 
synes å gi et bra datagrunnlag. Dette utgjør ca 1 dags feltarbeid pr. 
10 km 2 for et middels stort vassdrag (250 km2 ), og et mindre 
forholdstall for større vassdrag. Ideelt sett burde det også foreligge 
artslister for kryptogamer, men dette er urealistisk nå. På bakgrunn 
av floralisten kan en karakterisere vassdraget ut fra forekomst av 
arter tilhørende ulike plantegeografiske elementer. 

2. Vegetasjon 

Vegetasjonen i et nedslagsfelt kan inndeles i ulike vegetasjonsen
heter. Dette kan gjøres på ulike nivåer, fra hovedtyper som skog, myr, 
fjellvegetasjon, til mer detaljerte enheter som småbregnebjørkeskog, 
stivtorvmos-bjørnetorvmoser-myr og engsoleie-gul aks- engsnøleie. Et 
egnet utgangspunkt for inndeling i enheter (definering av kriterier) 
representerer Fremstad & Elven 1987: Enheter for vegetasjonskart
legging i Norge. Et realistisk ambisjonsnivå vil i denne sammenhengen 
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være de 23 hovedenhetene. Ulike vassdragstyper vil kunne karakterise
res ved forekomst og frekvens av forskjellige vegetasjonsenheter. 

3. Vegetasjonsregioner 

Det er nylig utarbeidet et kart over vegetasjonsregionene i Norge: 
Dahl, Elven, Moen & Skogen, 1986. Det er her skilt mellom 12 regioner. 
Vassdrag i ulike deler av landet vil gjennomløpe en eller flere av 
disse regionene. Dette vil kunne brukes som et kriterium for å 
karakterisere vassdragene. 

Fysiske forhold 

Et vassdrag vil kunne karakterieseres ved en rekke abiotiske faktorer. 
I tillegg til de botaniske forholdene er disse avgjørende for 
karakterisering av vassdrags typen. De kan inndeles i 5 hovedkriterier, 
og detaljeringsgraden kan velges etter behov. 

1. Geomorfologi 

Det vil være av stor verdi å få en karakteristikk av vassdragets 
geomorfologi. Viktige parametere i botanisk sammenheng er areal i 
ulike høgdenivå, dalenes utforming, forekomst av magasiner (i ulike 
høgdenivå), forekomst av fosser og gjel, forekomst av breer og 
brepåvirkete felter. 

2. Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi 

Floraen varierer meget sterkt avhengig av substratet. Karakterisering 
av vassdraget ut fra forekomst av løsmasser sure og basiske bergarter 
er derfor viktig. 

3. Hydrologi 

Hydrologisk regime, årlige avrenningsvolum og forskjellige parametere 
i vannkjemien vil påvirke vegetasjonen i vassdraget. 

4. Klimaforhold 

Klimaforholdene er av avgjørende betydning for den floristiske sammen
setningen i et område. Viktige parametere er her sommertemperatur, 
vintertemperatur og nedbørsforhold. 

5. "Elvestrekningsklassifikasjon" 

Utformingen av selve elveløpet og prosesser knyttet til dette er av 
stor betydning for vegetasjonen langs elva. Viktige faktorer er 
elveløpets substrat, hellning og buer (meandere) samt erosjons- og 
sedimentasjonsprosesser. 

Utkast til et skjema som kan brukes som et grunnlag for vurderingen er 
utarbeidet, jfr. vedlegg. 

Svært store vassdrag som Glomma og Tana bør holdes utenfor denne 
VN/not/OES/botanikk 
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diskusjonen. De kan selvsagt ikke representere eller erstattes av 
andre vassdrag. Men sidevassdrag til disse bør kunne behandles som 
selvstendige vassdrag. 

VIDERE ARBEID 

Innen botanikk er det nå et sterkt behov for å få sammenstilt og sys
tematisert de botaniske dataene som er samlet ved forskjellige vass
dragsundersøkelser. Ved å benytte de kriteriene som er presentert her 
vil en få et materiale som egner seg til databehandling. Ved hjelp av 
klassifikasjons- og ordinasjonsprogrammer vil en kunne få fram likhe
ter og forskjeller mellom de ulike vassdragene, og en har derved et 
godt utgangspunkt for å definere, på objektivt grunnlag, de ulike 
grupper eller typer av vassdrag som er representert i materialet. For 
vårt fagområde vil det innen en relativt kort tidsramme være mulig å 
oppsummere det som foreligger publisert i form av botaniske fagrappor
ter og vassdragsundersøkelser. 

De fysiske karakteristika er felles for alle fagområdene, og det bør 
derfor utarbeides en felles oversikt over de ulike vassdragstypene. 
Dette vil kunne dokumentere hvilke vassdrag som fysisk har størst 
likhet. Dette kan så sammenholdes med de botaniske karakteristika. 
Dette vil derved kunne danne grunnlag for å klarlegge hvilke typer av 
vassdrag en har i landet og hvor disse ligger (regioner). Det vil være 
et skjønnsspørsmål å bestemme hvor like eller ulike vassdrag skal være 
for at de skal kunne regnes til samme type. 
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TYPE- OG REFERANSEVASSDRAG 

1 ARBEIDSGRUPPE - VANNKVALITET OG FERSKVANNSBIOLOGI 

1.1 Fagfelt 

Fagområder som behandles og som gruppen har kompetanse 
innen, er de fysiske, kjemiske og biologiske forhold i 
vann. 

Da det er en egen gruppe på geofag, hydrologi og fisk er 
problemstillinger særegne for disse felt ikke behandlet 
spesielt. Gruppen har heller ikke berørt høyere vegeta
sjon i vann. I utgangspunktet har gruppen villet behandle 
vannkvalitet og biologiske forhold adskilt. Under arbei
dets gang har det imidlertid vist seg at angrepsmåten, 
kriterier, inndeling i regioner etc. har så mange felles
trekk at de to felter mer eller mindre smelter sammen. 

I beskrivelsen av kriteriene og den regionvise inndeling 
er det forsøkt å behandle vannkvalitet først, dernest de 
biologiske forhold. 

1.2 Gruppens mandat, problemstilling 

Arbeidsgruppen er en av flere grupper innen prosjektet 
type- og referansevassdrag. Mandatet som ble gitt gruppen 
var: 

ut fra fagets egenart klargjøre begrepene type
og referansevassdrag. 

Utdype og finne fram til kriterier som faget 
legger til grunn ved utvelgelsen av type- og 
referansevassdrag. 

ut fra faglige kriterier foreslå vassdrag som 
er egnede type- og referansevassdrag. 

I arbeidet med forvaltningen av norsk vassdragsnatur har 
begrepene type- og referansevassdrag etablert seg som 
"knoll og tott" begrep. Særlig i senere tid har begrepene 
blitt trukket mye frem. Allerede i arbeidet med Verneplan 
I stadfestet Stortinget, St.prp. nr 4 (1972-73) at for
målet var: (Et av 4 punkter her nevnt). 

a) De utvalgte vassdrag med tilstøtende områder 
bør representere et variert tilbud av vernein
teresser og typer av vassdragsområder. Noen av 
områdene bør være av betydelig størrelse. 
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Særlig i arbeidet med Verneplan III i slutten av sytti
årene var type- og referanseaspektet sterkt fremme og 
representerte et viktig vernekriterium. 

også i Samlet Plan er de to begrepene benyttet for en 
rekke prosjekter og vassdrag. 

I arbeidet med Verneplan IV vil et sentralt vernekriteri
um være vassdragenes egnethet som type- og referansevass
drag. 

De to begrepene har vært brukt litt forskjellig og for de 
enkelte fagfelt har det ikke vært stilt opp et kriterie
sett som kan nyttes i utvelgelsesprosessen. 

1.3 Gruppens sammensetning 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Førsteamanuensis Grunnar Raddum, Zoologisk Museum, Uni
versitetet i Bergen 
Førsteamanuensis Gunnar Halvorsen, NINA, Universitetet i 
Oslo 
Førsteamanuensis Jan Ivar Koksvik, Museet, Universitetet 
i Trondheim 
Konsulent Arne Eggereide, Direktoratet for naturforvalt
ning (DN) 
Konsulent Ingar Blakar, Norges Landbrukshøyskole 
Konsulent Helge Huru, Museeet, Universitetet i Tromsø 
Overingeniør Dag Hongve, statens Institutt for folkehelse 
Prosjektleder Jon Arne Eie, NVE, Natur- og miljøseksjonen 

Alle gruppens medlemmer har utdannelse og erfaring med 
arbeid knyttet til kjemiske eller biologiske problemstil
linger i ferskvann. Rapporten er ført i pennen av Jon 
Arne Eie. 

2 BEGREPSAPPARATET 

2.1 Vassdrag 

Med vassdrag menes elvestrengen med tilhørende nedbør
felt. 

Det skilles mellom hovedvassdrag som renner ut i havet og 
sidevassdrag som utgjør en del av et hovedvassdrag. 

Særlig ved store vassdrag på Østlandet og i Trøndelag vil 
del- eller sidevassdrag være mer hensiktsmessige arbeids
enheter. Både i forsknings- og undervisningssammenheng 
vil det være behov for både store og små vassdrag, de 
enkelte fagområder kan også ha ulike behov. 



3 

2.2 Typevassdrag 

Et typevassdrag skal fange opp variasjoner i avrenning, 
vannkvalitet, biologiske forhold etc. innen en region. 
Gruppen slutter seg til den generelle definisjon som er 
gitt: 

Et vassdrag som kan representere et større antall 
vassdrag i den region det tilhører og dermed inne
holde mest mulig av regionens typiske natur former og 
plante- og dyreliv. 

Gruppen har kjennskap til at det for store deler av lan
det er utført en rekke undersøkelser av vannkvalitet, 
biologiske og fysisk/kjemiske målinger, men disse resul
tater er i liten grad systematisert og forsøkt sammen
stilt. Gruppen har derfor tatt utgangspukt i den natur
geografiske inndeling av Norden. Men er imidlertid klar 
over at denne inndeling i liten grad har lagt vannkvali
tets- eller biologiske forhold i vann til grunn. Temaet 
diskuteres nærmere under punkt 5. 

2.3 Referansevassdrag 

Gruppen mener begrepet i ulike sammenhenger nyttes noe 
forskjellig. I dette arbeid knyttes det til vassdrag som 
i liten grad er påvirket av tekniske inngrep av forskjel
lig slag. 

Med referansevassdrag menes: 

Vassdrag hvor de naturlige prosesser får virke mest 
mulig upåvirket av menneskelig aktivitet og hvor 
vassdraget kan tjene som målestokk for endringer 
forårsaket av inngrep i andre sammenlignbare vass
drag. 

Referansevassdrag bør derfor være så lite påvirket som 
mulig. Vannkvalitet og biologiske forhold bør være så 
lite forstyrret at de naturlige prosesser foregår mest 
mulig upåvirket. 

Gruppen er klar over de store problemer luftforurensning
er med forsuring, radioaktivitet etc. skaper. Det er 
imidlertid viktig også å finne referansevassdrag i de 
regioner av landet som er sterkest utsatt for disse typer 
inngrep, men som ellers er lite påvirket av tekniske inn
grep. 

Gruppen synes det er uheldig å benytte begrepet referan
sevassdrag om vassdrag som er sterkt påvirket av tekniske 
inngrep, men som kan være interessante både i forsknings
og undervisningssammenheng. Det bør her benyttes et annet 
begrep eks. forskningsvassdrag e.l. 
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3 FREMGANGSMÅTE - METODE 

Gruppen presiserer at man arbeider med to felter innen 
ferskvann, vannkvalitet og de biologiske forhold. I ut
gangspunktet har en villet holde disse to feltene fra 
hverandre i diskusjonene for å hindre at det ene feltet 
skulle miste momenter eller ha andre angrepsvinkler på de 
problemer gruppen skulle ta for seg. I presentasjonen 
behandles så langt dette har vært mulig først vannkvali
tet deretter de biologiske forhold. Tendensen i den sene
re tid synes imidlertid å være å la begrepet vannkvalitet 
omfatte både fysisk-kjemiske og biologiske forhold. 

Som en vil komme tilbake til henger imidlertid de to fel
tene nøye sammen, særlig vil den biologiske situasjonen i 
et vassdrag gjenspeile vannkvaliteten. 

ut fra den tid og de ressurser gruppen har hatt til rå
dighet har det i liten grad vært mulig å gå systematisk 
gjennom alt materiale av kjemisk og biologisk art som 
foreligger i ulike rapporter. Men ut fra at gruppens 
medlemmer tilsammen er godt kjent i hele landet anses 
grunnlaget for brukbart. Gruppen vil imidlertid påpeke at 
det er et sterkt behov for å få samlet og systematisert 
eksisterende materiale innen disse to feltene. 

4 GENERELLE KRITERIER FOR UTVELGELSE AV VASSDRAG 

Gruppen var enig om at det ville være mest hensiktsmes
sig, som et utgangspunkt, å finne frem til kriterier som 
beskriver de vassdrag som er typiske innen hver region. 
Man må så skille mellom gode og brukbare, eventuelt at 
man i visse regioner har så dårlige kunnskaper at det kun 
kan antydes at flere vassdrag kan være egnet. Referanse
vassdragene må ut fra et sett av tilleggskriterier pluk
kes ut blant de mest egnede typevassdragene. 

Gruppen har sett det som vesentlig å finne fram til et 
begrenset antall kriterier. Vurderingene av om et vass
drag kan sies å være et typevassdrag eller ikke, må under 
alle omstendigheter bygge på et kvalifisert skjønn. Innen 
et hvert vassdrag eller geografisk område vil det være en 
vid variasjon i de fleste vannkjemiske parametre. Også 
innen de biologiske forhold vil det være betydelige vari
asjoner innen et vassdrag eller område. 

Gruppen har også kommet til at man i stor grad må bruke 
avledede kriterier ved utvelgelsen. Våre kunnskaper om de 
kjemiske og biologiske forhold er så mangelfull for en
kelte vassdrag at de ikke gir grunnlag for en fastsettel
se av hvor egnet det er. 
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Men for å komme videre i arbeidet nyttes de generelle 
kunnskaper om sammenhengen mellom berggrunn, klima, vege
tasjonsforhold etc. til å antyde hvorledes vannkvalitet 
og derigjennom også hvorledes de biologiske forhold kan 
være. 

4.1 Størrelse av vassdrag 

Som tidligere påpekt har gruppen definert vassdrag som 
nedbørfelt, men både side- og hovedvassdrag skal vurde
res. 

Et stort vassdrag vil ha en større variasjon enn et lite 
og sannsynligheten for at et slikt vassdrag fanger opp 
variasjonsrikdommen innen en region vil være større enn 
for små vassdrag. Forskningsmessig og metodisk vil det 
imidlertid være lettere og mer praktisk å arbeide i små 
vassdrag. 

Gruppen har ikke satt noen grense verken oppad eller 
nedad for størrelsen på vassdragene, men for de store 
østlandsvassdragene og enkelte trøndelagsvassdrag må 
deres variasjon oppfanges av flere sidevassdrag. Særlig 
når det gjelder referansevassdrag er det svært få store 
vassdrag som oppfyller kravene om liten påvirkning. 

4.2 Antall vassdrag 

Alle hovedtyper av vannkvalitet og biologiske forhold bør 
være representert. For de fleste regioner må det for 
typevassdrag trolig utpekes flere for å dekke variasjo
nen. 

Forvaltningsmessig må imidlertid antallet ikke være for 
stort dersom man skal kunne ha noen reell innflytelse på 
påvirkningen av vassdraget. Antall typevassdrag innen 
fagområdet som her behandles bør trolig være i størrelsen 
ca hundre, men antall referansevassdrag bør være bety
delig mindre, størrelsesorden 30-50. 

4.3 Grad av påvirkning 

For typevassdrag er graden av uberørthet av mindre betyd
ning enn for referansevassdrag. Gruppen var enige om at 
en måtte gå ut fra situasjonen slik den er i dag. For 
lavlandsområdene i store deler av landet vil derfor vass
dragene og nedbørfeltet i ulik grad være påvirket, fløt
ningsanlegg, kanalisering, forbygging, ulike grader av 
forurensning og kraftutbygging. Da det i svært liten grad 
er mulig å finne vassdrag som er uberørte av menneskelig 
påvirkning vil det mer bli et spørsmål om hva man kan 
tolerere. 
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Det kan ikke settes klare grenser for hva man kan tolere
re av inngrep. Det vil variere fra landsdel til landsdel, 
og trolig vil det kunne settes strengere krav i de nord
ligste landsdeler enn på Østlandet. Det er imidlertid 
viktig at vannsystemet med sine biologiske prosesser er 
intakt. 

Gruppen mener en må ta hensyn til alle typer inngrep ikke 
bare kraftutbygging. Det foreligger imidlertid ikke noen 
oversikt over andre typer inngrep. Gruppen har derfor 
måttet bygge på egne kunnskaper samt tilgjengelig litte
ratur. 

4.4 Vannkvalitetskriterier 

Et stort antall parametre kan i prinsippet benyttes for å 
gi en kjemisk karakteristikk av et vassdrag eller en 
gruppe vannforekomster. For at en typeinndeling skal være 
anvendelig i praksis, er det imidlertid vesentlig at 
antallet parametre er begrenset. Et for stort antall 
parametre vil lett føre til at hver type bare omfatter 
ett, eller et fåtall, vassdrag. Ved valg av parametre bør 
disse fortrinnsvis ha relevans utover den rent kjemiske 
typifisering, f.eks. til ferskvannsøkologiske forhold, 
miljøproblemer, brukerinteresser, m.m. Det er lagt vekt 
på at parametre som velges er tilnærmet landsdekkende. 
Data på total fosfor eller produksjon er av denne grunn 
ikke valgt selv om det hadde vært ønskelig med slike 
data. Bedømmelsen avenkeltparametrene bør i så liten 
grad som mulig være basert på skjønn, og bedømmelsesgrun
nlaget bør kunne hentes ut fra relativt enkle hydrokjemi
ske undersøkelser. 

Det er forsøksvis valgt ut fire parametre som grunnlag 
for typebestemmelse. Disse er innbyrdes uavhengige og har 
hver for seg ofte relevans til forhold som nevnt ovenfor. 

PARAMETRE 

Alkalitet 

Kriterier: ~ 50 ~ekvj1: 
51 - 500 ~ekv/1: 
> 500 ~ekvj1: 

DÅRLIG BU FR ET 
MIDDELS GODT BU FR ET 
GODT BU FR ET 

Alkalitet er en parameter som er godt korrelert til van
nets totale elektrolyttinnhold, til kalsium og andre kje
miske hovedkomponenter. Alkaliteten skyldes i hovedsak 
vannets innhold av hydrogenkarbonat og er som oftest det 
dominerende anionet i middels godt og godt bufrede vass
drag. I dårlig bufret vann er oftest klorid ogjeller sul
fat de dominerende anioner. Alkaliteten er utvalgt fordi 
den gir et direkte uttrykk for vannets følsomhet for 
forsuring. 
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Humuspåvirkning 

Kriterier: Fargetall S 15: 
15 - 40: 
> 40: 

OLIGOHUMØST 
MESOHUMØST 
POLYHUMØST 

Ekstern (allokton) humustilførsel har stor innvirkning 
både fysisk, kjemisk og biologisk på mange nivåer i en 
vannforekomst. Graden av humuspåvirkning kan lettest 
måles som vannets farge. Oppløst organisk karbon kan også 
brukes, men organisk karbon som er produsert i lokalite
ten, kan lett virke forstyrrende. 

En klassisk inndeling er gjengitt ovenfor. 

Oligohumøst tilsvarer det som finnes i de fleste fjellom
råder og i lavlandsområder uten myrpåvirkning. Mesohumøst 
vann finnes mest i skogsområder med noe myr, og polyhu
møst vann finnes der det er betydelig innvirkning av 
myrer. 

Marin påvirkning 

Kriterier: [Na] 
[N~ 

> [c~ 
< [c~ 

og [Na] > 1 mg/l: 
og/eller [Na] < 1 mg/l: 

+ 

Områder nær havet påvirkes av salter fra sjøsprøyt gjen
nom nedbør og tørravsetninger. Salttilførselen kan ha 
direkte biologiske effekter og virke forsurende. Ved 
marin påvirkning blir natrium det dominerende kationet. 
En liknende forskyvning i ionebalanser kan også finnes i 
innlandsområder der elektrolyttsammensetningen vesentlig 
er nedbørbetinget. Det er derfor satt en konsentra
sjonsgrense for natrium som må overskrides før en lokali
tet skal betegnes som marint påvirket. 

Erosjonspåvirkning 

Kriterier: Turbiditet> 3 F.T.U.: + 
Turbiditet < 3 F.T.U.: -

Turbiditet er et uttrykk for vannets innhold av partikler 
som sprer og reflekterer lys. I vann som transporterer 
partikler som følge av erosjon (breerosjon, utgravning av 
jord og leire m.m.) kan turbiditeten anta alle verdier 
til> 1000 F.T.U. Der hvor erosjon ikke gjør seg gjelden
de, skyldes turbiditeten vesentlig plankton. Dette gir 
bare sjelden høye turbiditetstall, unntatt ved overgjøds
ling. 
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4.5 Biologiske kriterier 

Når det gjelder de biologiske kriterier kan en stille opp 
en hel rekke ut fra de enkelte delfag, men også her må en 
velge ut et sett av kriterier som er mest mulig anvende
lig. Da kunnskapen om landets biologiske forhold dels er 
mangelfull og dels at utførte undersøkelser i liten grad 
er systematisert har en lagt hovedvekten på de grupper av 
evertebrater som er best kjent, dvs. døgnfluer, steinflu
er, dels vårfluer, muslinger og snegler. For karakteri
stikk av samfunn i innsjøer kommer i tillegg småkreps. 
Følgende kriterier anses som anvendelige: 

- geografisk utbredelse 

- samfunnenes sammensetning, artsdominans 

- mangfold, antall arter 

Geografisk utbredelse 

For de organismer som her er valgt ut har man i store 
trekk kjennskap til utbredelsesmønsteret. For ferskvanns
evertebrater kan utbredelsen deles i: 

- vanlig utbredt i hele landet. 

- Arter med nordgrense i Trøndelag eller Nordland. 

- Arter utbredt i sørøstlige deler av landet, kyst
områdene fra Østfold til Agder/Jæren. 

- Arter med østlig forekomst. 

- Arter som forekommer i Nord-Norge eller i fjell
områder. 

- Arter med vestlig forekomst. 

For nærmere dokumentasjon og litteratur vises til Nøst 
et. al. 1986, Økoforsk utredning 1986:1. 

ut fra kjennskapet til krepsdyr synes det å være få arter 
som egner seg, og de fleste artene har en vid utbredelse 
i hele landet, bortsett fra at en del arter mangler i 
Nord-Norge. Utbredelsen avartene synes mer koblet til 
høyde over havet enn til vannkjemiske parametre. Enkelte 
unntak finnes imidlertid, blant annet mangler Daphnia
artene i de mest sure deler av landet. En art som Alona 
rustiea synes å ha et konkurransefortrinn i sure områder. 
Cladocerene synes å ha en sterkere dominans i sure om
råder enn i mindre sure, og enkelte copepoder har tyde
lige problemer i de mest sure områder. 

Ved anvendelsen av dette kriteriet er det nødvendig å 
tillegge innvandringshistoriske forhold stor betydning. 
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østersjøområder er et sentralt utbredelsessenter for 
mange ferskvannsgrupper, og områder som har hatt direkte 
eller indirekte kontakt med østersjøen er potensielt for
skjellig fra andre områder. I Sør-Norge vil dette repre
sentere Glomma og Drammensvassdraget og områdene som i 
dag drenerer til indre og østlige deler av Oslofjorden. 

Mangfold, antall arter 

Et enkelt mål på mangfold i et vassdrag eller en innsjø 
er hvor mange arter innen de enkelte grupper som forekom
mer. Dette gir et visst mål på hvor komplekst økosystemet 
er. 

5 REGIONAL BESKRIVELSE MED FORSLAG TIL REFERANSE- OG TYPE
VASSDRAG 

Gruppen erkjenner den nærmest håpløse oppgaven å finne 
fram til en inndeling av naturen i områder som klart og 
entydig skiller seg fra andre områder og som samtidig 
aksepteres av alle fagfolk som arbeider med kjemiske og 
biologiske problemstillinger i vann. 

Gruppen har valgt å benytte regioninndelingen i Naturgeo
grafiske regioner i Norden som utgangspunkt. Denne inn
delingen synes i store trekk å kunne tillempes de fagfelt 
som her vurderes. 

En svakhet med den gjeldende regioninndeling er for ek
sempel at grensene ofte er lagt til dalbunner, mens det 
fra limnologisk side må være naturlig å bruke vannskilIer 
som grenser. 

Gruppen har valgt å se stort på oppgaven og har lagt 
følgende hovedforutsetninger til grunn: 

l) En region avgrenses av nedbørfeltgrenser. 

2) Det er de store trekk i vannkvalitet og biolo
giske forhold innen et område som legges til 
grunn. Det kan derfor forekomme et vidt spekter 
av vannkvaliteter og biologiske forhold innen 
en region. 

3) Regionene må omfatte større enheter. 

4) Avledede kriterier er i stor grad lagt til 
grunn ved inndelingen. 

Regioninndelingen er vist på fig. l. 

Ved beskrivelsen av vannkvaliteten har vi valgt å frem
stille dette i form aven matrise med alkalitet og farge 
som akser. Følgende forkortelser er benyttet: 
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d = dårlig bufret 
m = middels godt bufret 
g godt bufret 
p = polyhumøst 
me = mesohumøst 
o = oligohumøst 

* = dominerende vanntype 
x vanlig forekommende vanntype 
+ påvirkning vanlig 

= påvirkning sjelden 



i---- -- --------'!I 

II o ) ~km \ 

'\ Gru~agsdata-:--sta~te-ns kartverk Nlmill I 

Dato, Ol Nov 9l Utlonning' NVE-HMJ 

Fig. 1. Regioninndeling basert på vannkvalitets- og 
ferskvannsbiologiske kriterier 
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SØR- OG ØSTLANDET 

1. Områdene øst for Oslofjorden 

Dette området kan, med unntak av kystområdene karakteri
seres som en region preget av grunnfjellsbergarter i 
høyereliggende deler, mens de lavereliggende deler er 
preget av store glasifluviale, fluviale og marine avset
ninger. 

I likhet med grunnfjellsområdene på vestsiden av oslo
fjorden er også dette området preget av sur nedbør, men 
på langt nær så utpreget. 

d 

p * 
farge me x 

o x 

alkalitet 
m 

x 

x 

g 

x Marint påvirket: + 
Erosjonspåvirket: + 

Mens de høyereliggende deler vil være mer eller mindre 
dominert av S04 med liten bufring vil de lavereliggende 
deler tilhøre bikarbonatsystemet. Området vil være preget 
av store forskjeller i ionesammensetning, med lavt inn
hold i de høyereliggende deler og hØyt (til dels meget 
høyt) innhold i de lavereliggende deler med marine avset
ninger. 

Området har en sentral dyregeografisk plassering i for
hold til utbredelsessenteret i østersjø-området. 

visse dyregrupper viser stor artsrikdom, med flere arter 
som har hovedutbredelse lenger sør i Sverige og Europa, 
særlig innen insekter og snegler. 

Faunaen er karakterisert av et stort individantall og med 
mange arter og grupper representert både i elvefauna og 
innsjø. Særlig vil det forekomme flere arter innen grup
pene døgnfluer, snegler og littorale krepsdyr som ellers 
har hovedutbredelse lenger sør i Sverige og Europa. 

Haldenvassdraget og Hobølelva med Vannsjø er typiske. 
Disse er begge vernet mot kraftutbygging, men er betyde
lig påvirket av menneskelig virksomhet. 

Heravassdraget (sidevassdrag til Glomma) som drenerer 
store deler av lavereliggende deler av Trøgstad og Eids
berg kommuner samt øvre deler av Rakkestadelva (Vest
fjella) som representerer regionens sure humuspåvirkede 
vannsystemer vil fange opp større deler av regionens 
variasjon. Deler av Vestfjella-området er vernet som naturreservat. 
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De fleste vassdrag i regionen er påvirket av menneskelig 
virksomhet. Regionen har trolig ingen vassdrag som kan 
tilfredsstille kravene til referansevassdrag. 

2. Øvre del av Hedmark, Glomma-området 

I sør, mellom Kongsvinger og Rena, er berggrunnen domi
nert av sure, omdannede dypbergarter. I nord strekker 
feltet seg inn i Trondheimfeltets kambro-silur-bergarter. 
I de sentrale, og arealmessig den største delen av fel
tet, domineres berggrunnen av sparagmitt, sandsteiner 
avsatt i ferskvann. 

Et karaktertrekk ved området er den store forekomst av 
myr, som skyldes stor kontinentalitet i klimaet. Dette 
setter sitt preg på vannsystemene, med høyt humusinnhold. 

De lavereliggende deler langs Glomma, og til dels de til
støtende dalfører har mektige løsavsetninger, mens de 
høyereliggende deler har tynnere dekke. Særlig sparag
rnitten er lett forvitrbar, og løsmassedekningen er ves
entlig bedre enn lengre sør igrunnfjellsområdet. 
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Vannsystemene har normalt meget lave ionekonsentrasjoner, 
og mens bikarbonatsystemet synes inntakt i de laverelig
gende felter er innslaget av S04 stort i de høyerelig
gende deler, og til dels også dominerende anion. Det 
store innslaget av myr forsterker også betydningen av 804 
på bekostning av HCO~. Området i nord skiller seg her 
vesentlig ut fra omradene lengre syd, med høyere ioneinn
hold og HC03 -systemet intakt. 

Området må antas å stå i en særstilling i dyregeografisk 
sammenheng, da det tidligere har hatt, og delvis også 
har, nær forbindelse til østersjø-området. Særlig de 
østligste områder med Trysilvassdraget har en svært arts
rik steinfluefauna. 

Trysilvassdraget er ferskvannmessig relativt intakt til å 
være et så stort vannsystem. Atna er et egnet referanse
vassdrag for de midtre, elektrolyttfattige områder og 
Grimsa for de middels godt bufrede vannsystem. Øvre Glom
ma representerer de nordlige områder. Alle er egnede 
referansevassdrag. 
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3. Indre deler av Østlandet. nord og vest for Mjøsa 

Dette er et geologisk meget variert område, med sparag
mitt i Rondane-Lillehammerfjellene og sør for Jotunhei
men, Jotunheimens dypbergarter i nordvest og Trondheim
feltet i nord. Innslaget av kambro-silur-bergarter utgjør 
et viktig element i vest og nord, og også innenfor spar
agmittområdet er det innslag av kalkholdige bergarter. 

I likhet med andre regioner vil det være store forskjel
ler mellom de lavereliggende og de høyereliggende deler 
av vassdragene. 

Området er også preget av store klimatiske forskjeller, 
fra sterkt kontinentalt preg til sterkt oseanisk preg i 
vest. store nedbørforskjeller preger området med Skjåk og 
Lesja, og deler av Jotunheimen som ytterpunkter. Innsla
get av breer er stort i vestlige deler. 

Det er store limnologiske forskjeller mellom de ulike 
deler av feltet. Sparagmittområdene i RondanejLilleham
merfjellområdet har elektrolytfattige vannsystemer, til 
dels med S04 som dominerende anion. Innslaget av kalkhol
dige bergarter gir imidlertid stor variasjon, med økende 
andel bikarbonat. I områder med Jotundekkets bergarter er 
elektrolyttinnholdet også normalt lavt, men høyere enn i 
sparagmittområdene. Bikarbonatsystemet synes imidlertid å 
være intakt. I sparagmittområdet sør for Jotunheimen er 
variasjonene også store på grunn av innslag av kambro
silur og til dels store løsmasser. Bikarbonatsystemet 
synes å være noenlunde intakt. Sparagmittområdene har 
betydelige innslag av myr, humusinnholdet kan stedvis 
være forholdsvis høyt. 
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I biologisk sammenheng er det relativt lite vi vet om 
omrdåene. Både Gudbrandsdalslågen og Drammenselva har 
utløp i Oslofjordområdet, og kan være potensielt viktig i 
dyregeografisk sammenheng. Enkelte sjeldne arter er på
vist i vassdraget, noe som kan ha grunnlag i innvand
ringshistorie. 

I de nordre høyereliggende områder er sidevassdragene til 
Otta, særlig Sjøli og Tundra svært lite påvirket av menn
eskelig aktivitet og egnede referansevassdrag. sjoa re
presenterer det brepåvirkede elvesystem. De øvre deler 
ligger i Jotunheimen nasjonalpark. 
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Selv om vassdraget er noe influert av forskjellig mennes
kelig aktivitet er det som helhet egnet som referanse
vassdrag. 

Etna representerer et større vassdrag hvor vannføringsre
regimet ikke er endret, men det er ellers influert av 
betydelig menneskelig aktivitet. 

4. Oslofeltet 

Det er naturlig å betrakte Oslofeltet, fra Larvik til 
Mjøsa som egen region, med sine kambro-silur-bergarter og 
permiske dypbergarter. 

Kontrastene mellom de lavereliggende og høyereliggende 
deler er meget stor, og særlig områdene med kambro-silur 
peker seg ut i denne sammenheng. De permiske bergartene 
dominerer over størstedelen av området, mens kambro
silur-bergartene dukker fram i dalsider og i de lavest
liggende deler av området. Dette gir naturlig nok meget 
store kontraster fra elektrolyttfattige, sur-nedbør ut
satte lokaliteter til meget elektrolyttrike lokaliteter i 
de rike jordbruksområdene. I høyereliggende skogsområder 
er elektrolyttinnholdet lavt, vannet ofte humuspåvirket 
og med et bikarbonatsystem i ubalanse. I de laverelig
gende deler er derimot elektrolyttkonsentrasjonen høy, 
med bikarbonat som viktigste anion. Kanskje Norges stør
ste variasjon i innsjøsystemer finnes innenfor regionen. 
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Biologisk har området stor variasjon. Særlig de lavere
liggende godt bufrede systemene er blant de artsrikeste i 
landet innen flere dyregrupper. De fleste vassdrag er 
dels sterkt påvirket av menneskelig virksomhet. Systemer 
som dekker den store variasjonen finnes på Romerike og 
Hadeland. Det er ingen større vassdrag som tilfredsstil
ler kravene til referansevassdrag. 

5. Østlandet, sør for Lillehammer, vest for Oslofeltet og 
nord for Skiensvassdraget 

Området ligger i sin helhet innenfor det sørøst-norske 
grunnfjellsområdet, men lengst i vest, på Hardangervidda, 
er det et visst innslag av fyllitt. Løsmassedekningen er 
moderat, varierende fra meget tynt til tykke avsetninger. 
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Området har mye til felles med grunnfjellsområdene lenger 
sør, men løsavsetningene er noe mektigere, og det kon
tinentale preg sterkere. Innslaget av myr er relativt 
moderat, selv om enkelte områder har vannsystemer med 
høyt humusinnhold. 

Et karakteristisk trekk ved regionen er de store fjord
sjøene nederst i dalsystemene, Randsfj orden , Sperillen, 
Krødern og Sonern. 
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De vannkjemiske forhold er relativt ensartet, men også 
her er det en viss forskjell fra område til område. Vann
systemene, særlig i de høyereliggende skogsområder/fjell
områdene øst og sør i regionen er elektrolytfattige med 
til dels høy andel S04 og hØyt "humus"-innhold. I vest er 
bikarbonatkonsentrasjonen høyere, dels på grunn av redu
sert sur-nedbør-tilførsel og dels på grunn av større 
løsmasser. Deler av området er i fare for å miste fiske
bestandene, og enkelte steder har dette allerede inn
trådt. 

Faunaen er generelt artsfattig, men det forekommer rikere 
lokaliteter i lavereliggende områder. 

De størr~ vassdragene er dels sterkt påvirket av kraftut
bygging. Sidevassdrag som Hivjuåni og Grytåi i Hol er 
egnede referansevassdrag for høyereliggende områder av 
regionen. Sørkjeåi i Tinn og Rollag og Nedalselv i Sigdal 
dekker skogsområdene som egnede typevassdrag, sammen med 
Urula (Vassfaret). 

6. Sørlandet, Agderfylkene og Telemark 

Det som først og fremst setter sitt preg på vassdragene i 
Agder og Telemark er berggrunnen og tilførsel av nedbør
transporterte havsalter og sur nedbør. Området er karak
teristisk med grunnfjellsbergarter, lite løsmasser og 
rask avrenning. Evnen til å nøytralisere tilførselen av 
sur nedbør er liten, og vannsystemene har høyt innhold av 
S04' Cl og Na, og lavt innhold av Ca. på grunn av stort 
innslag av myr og røsslyngpregede heier er innholdet av 
humus ofte høyt. 
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Det er både en gradient kyst-innland og øst-vest. Nedbør
påvirkningen avtar innover i landet og S04' Cl og Na er 
dominerende ioner stort sett over hele grunnfjellsområ
det. De ytre kyststrøk avviker også noe fra de indre 
strøk, dels på grunn av noe høyere nedbør, men også på 
grunn av forskjeller i vegetasjonen. 

Dalstrøkene representerer til en viss grad helt andre 
forhold enn heiene omkring, delvis på grunn av større 
løsmassekonsentrasjoner, annen vegetasjon og menneskelig 
påvirkning. Forskjellene er størst langt nede i hoved
vassdragene og minst høyere opp. Dominansen av S04' Cl og 
Na er mindre utpreget i hovedelvene enn i heiområdene. 
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Biologisk er vassdragene preget av surt vann. Fisk er 
utgått over store deler av området. Grupper som er kjent 
som surt-vann ømfintlige mangler, f.eks. et stort antall 
døgnfluearter, de fleste snegler, muslinger, Asellus og 
Gammarus. Faunaen består overveiende av vidt utbredte 
arter. 

De fleste større vassdrag er betydelig påvirket av menne
skelig virksomhet, kraftutbygging, forurensninger og ikke 
minst sur nedbør, i tillegg har de fleste vært regulert 
til tømmerfløtning. Av de minst påvirkede, bortsett fra 
forsuring, er Lyngdalsvassdraget i Vest-Agder og store 
deler av Tovdalsvassdraget. Av sidevassdrag som kan være 
egnet som type- og referansevassdrag nevnes Skjerva i 
Tinn, Kvenna som renner inn i Møsvatn, Rusåi i Vinje og 
Tokke og Kilåi i Fyresdal og Nissedal kommuner. Øvre 
deler av Tovdalsvassdraget er også egnet som referanse
vassdrag. 

VESTLANDET 

7. Jæren. Stavanger- og Frafjordområdet 

Jæren er i store deler karakterisert med et intensivt 
landbruk. Opp mot Sandnes og Stavanger blir det bymessig 
bebyggelse. De midtre og indre strøkene av regionen be
står for en stor del av heiområder med spredt bebyggelse. 
Alpine områder finnes bare i den indre delen, Frafjord
heiene. 
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Klimaet er fuktig og vassdragene er i hovedsak sterkt 
påvirket av sjøsalter i ytre og midtre strøk. Innholdet 
av sjøsalter avtar mot øst i regionen. Hele regionen mot
tar store mengder sur nedbør. 

Temperaturmessig er forholdene oseaniske i ytre og midtre 
strøk, mens de indre har mer kontinental karakter. 

Geologien i området består av harde bergarter med unntak 
av områdene vest for Sandnes ned mot Ogna hvor det er 
kambro-silur. Nakent fjell er fremtredende helt ned til 
havnivå der landskapet er kupert. Her er vassdragene 
næringsfattige. I kambro-silur-områdene er det intensivt 
landbruk og vassdragene er næringsrike både grunnet menn
eskelig aktivitet og berggrunn. 

Vannkjemisk er vassdragene enten ionerike eller ionefat
tige avhengig av om de ligger i kambro-silur-området 
eller utenfor. De fleste har høyt innhold av sjøsalter 
uavhengig av trofigrad. Forsuring er fremtredende i om
rådene med harde bergarter. Kambro-silur-områdene har 
høye pH-verdier. I heiområdene kan en ofte finne humuspå
virket vann. 
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Vassdragene i de lavereliggende områder av Jæren er 
sterkt påvirket av landbruksvirksomhet og annen menneske
lig aktivitet. Ingen av disse er egnet som referansevass
drag. Sør i regionen kan deler av Bjerkreimsvassdraget 
være egnet som typevassdrag, enkelte sidevassdrag også 
som referansevassdrag. Faunaen er artsfattig. Ogna er et 
mindre vassdrag med ionefattig vann, men mindre sideløp 
har en god vannkvalitet. Vassdraget er med i det nasjo
nale overvåkningsprogram av sur nedbør. Frafjordvassdra
get i Ryfylke er ionefattig og mindre påvirket av hav
salter enn Ogna. Faunaen består av typiske survannsarter. 
Vassdraget er av de minst påvirkede i regionen selv om en 
er kjent med at en liten del i nord er overført til 
Fløyrli kraftverk. 

8. Indre strøk av Vestlandets sydlige del 

Regionen omfatter områdene mellom Lysefjorden og Hardang
erfjorden. Området er et typisk fjordlandskap med høye 
fjell, bratte dalsider og med menneskelig aktivitet i 
dalbunnen hovedsakelig jordbruk eller industri. Regionen 
omfatter Folgefonna. 
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Klima er fuktig med lange vintrer i fjellet. I dalbunnene 
er klimaet varmere. Området mottar sur nedbør, mest i de 
søndre og vestligste delene. 

Geologisk er området til dels variert. Helt i syd og nord 
er det hovdsakelig harde bergarter som gir lite tilskudd 
av ioner til vannet. De mellomliggende områdene har til 
dels betydelige innslag av kalkholdig fjellgrunn hvilket 
har gitt noe bedre vannkvalitet i en del vassdrag. Dette 
skiller denne regionen fra naboregioner i sør og øst. 

Vassdragene har som regel en høyfjellsdel, en bratt dal
sidedel og en lavlandsdel med eller uten innsjø. Vass
dragene har rask avrenning. 
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Vannkvaliteten er i hovedsak ionefatttig grunnet høy ned
bør og rask avrenning. Vannet er som regel meget klart og 
lite humuspåvirket, bortsett fra de mindre vassdragene på 
øyene i Boknafjorden. Sjøsaltinnholdet er lavt. Regionen 
er påvirket av sur nedbør i varierende grad. I områdene 
med hard berggrunn i syd er vassdragene betydelig for
suret. Vassdrag fra Folgefonna er dels betydelig brepå
virket. 

De fleste vassdrag er næringsfattige og med syretolerant 
faunaelement. Også de minst sure lokalitetene har for 
mange grupper, særlig av vannlevende insekter et betyde
lig lavere artsantall enn østlandsvassdrag. 

Vikedalsvassdraget som kalkes er egnet om typevassdrag og 
spenner over både fjell- og lavereliggende områder. Etne
vassdraget har en stor uregulert hovedgrein og er også 
egnet som typevassdrag. Lingvang- og Tengesdalsvassdrag
ene er ikke berørt av større tekniske inngrep og repre
senterer hele vassdrag fra fjell til fjord. Lavlandsdelen 
mangler imidlertid da de to elvene faller i foss ned i 
sjøen. Den brepåvirkede vassdragstype er representert ved 
Mosneselva og Æneselva og begge er egnede referansevass
drag. 
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9. Vestlandets lavereliggende kystsone 

Grenselinjen er trukket mellom det vi oppfatter som ytre 
og midtre strøk. I nord er det imidlertid lagt vekt på 
geologiske forhold. Her følger linjen bergensbuene ut i 
havet. Det geologiske skillet er markert og gir forskjel
ler i vegetasjon, vannkvalitet og fauna. 

Klimaet i regionen er typisk oseanisk. 

Topografien er sterkt kupert og området består aven 
rekke større og mindre øyer. 

Vassdragene er som regel små og korte. Innsjøarealene 
utgjør som regel en forholdsvis større del av nedslags
feltet enn tilfellet er i andre regioner. 

Vannkjemien er varierende avhengig av innslaget av marine 
sedimenter. Det finnes derfor både næringsrike og nær
ingsfattige områder innen korte avstanden. Alle vassdrag
ene er imidlertid sterkt påvirket av salter fra havet. 
Både klarvanns- og humuspåvirkede sjøer er godt represen
tert. 
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Faunaen varierer fra individ- og artsfattig til det rike
re avhengig av vannkvaliteten. Oselva er et relativt 
stort vassdrag i regionen og dekker den produktive del av 
landsdelen. Vassdraget er imidlertid betydelig influert 
av menneskelig virksomhet. Det kan være egnet som type
vassdrag. Femangervassdraget i Fusa er uten tekniske 
inngrep i øvre del og kan være egnet som referansevass
drag. Det kan stå som representant for kystområdene sam
men med Røydlandselv på stord. 

10. Vestlandets indre og nordlige fjordstrøk 

Grensen er trukket dels av geologiske hensyn og dels for 
å fange opp de store vassdragene som munner ut i de indre 
deler av Sognefjorden. Foruten å være et typisk fjord
landskap er denne regionen også karakterisert ved å in
neholde flere breer. 

Klimaet er i hovedsak kontinentalt når vi ser bort fra 
den syd-vestre delen hvor påvirkningen fra havet gjør seg 
mer gjeldende. 
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Geologien varierer en del. Fra Hardangerfjorden opp mot 
Sognefjorden er det store innslag av kalkholdig berg
grunn. Dette avtar på nordsiden, men en smalere stripe 
strekker seg forbi Leikanger, Skjolden mot Lom. utenom 
dette finnes det en del andre typer av berggrunn, men 
disse er alle harde og gir lite ionetilskudd til vassdra
gene. 

Topografien er sterkt varierende. Noen av de høyeste 
fjellene vi har i Norge finnes innen området. Mange av 
vassdragene består imidlertid av fruktbare daler som kan 
ha store fjordsjøer. Andre vassdrag stuper fra høyfjell 
langs en bratt dalside direkte i havet. 

Vannkjemien er i de fleste tilfellene ionefattig. Vannene 
er i mindre grad påvirket av sur nedbør grunnet mindre 
nedfall og at bufferkapasiteten er litt større enn f.eks. 
på Sørlandet. Brepåvirket vann er ikke uvanlig. 
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Regionen inneholder flere store vassdrag som er vernet 
eller foreslått vernet mot kraftutbygging. Vossovassdra
get er det største og spenner fra høyfjell til lavland. 
Vassdraget har flere større innsjøer i lavlandsdelen. 
Gaularvassdraget har noe tilsvarende. Vosso er blant de 
mest varierte også biologisk og er egnet som typevass
drag. Den store sidegrenen Raundalen kan være egnet som 
referanse selv om den er noe påvirket av tekniske inn
grep. I typesammenheng er også Flåmsvassdraget og Gaular
vassdraget egnet. Ingen av de store vassdragene er ube
rørte av tekniske inngrep, minst påvirket er deler av 
Strynevassdraget og Gaularvassdraget. Av betydelige vass
drag i regionen som er svært lite påvirket av tekniske 
inngrep er Kolarselv og Erdalselv mellom Lærdal og Aur
land. Av mindre elver er Tenndalselv egnet. Regionen in
neholder flere uregulerte brevassdrag bl.a. Loeelva, 
Oldelva og Stryneelva. 

Av disse er flere av de større sidegreinene til Stryne
elva egnede referansevassdrag. 

11. Nordre del av Vestlandet 

Regionen omfatter den ytre nordre del av Vestlandet og 
opp til Voldafjorden. I øst avgrenset aven linje Vad
heim, Førde, Hyen, Stryn. Regionen inneholder få større 
vassdrag, men mange små. Ålfotbreen inngår i regionen. 
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Geologisk er området ganske variert og inneholder flere 
områder med devonske bergarter som er svært næringsfat
tige. 

Vannkjemien er for det meste preget av næringsfattig til 
dels surt vann med betydelig påvirkning av salter fra 
havet. Guddalsvassdraget sør i regionen inneholder flere 
innsjøer og dekker stort sett lavereliggende områder. 
Faunaen er artsfattig, men typisk. Solheimsvassdraget er 
et av de få uregulerte fra Ålfotbreen og relativt lite 
påvirket ellers. Solheimsvassdraget kan være egnet som 
referansevassdrag. 

Av mindre kystnære vassdrag trekkes Vingelvvassdraget i 
Bremanger fram som et egnet type- og referansevassdrag. 
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12. Trøndelags og Nordmøres kyst- og kystskogregion 

Regionen strekker seg fra Sunnmøre til og med Vikna og 
omfatter øyene og de ytre fjordstrøk. 

Regionen er sterkt dominert av tungt forvitrelige gneis
bergarter, men det forekommer betydelige soner med mar
mor. De ytre delene av kystregionen hører til strandfla
ten, mens de indre delene består av et bølget åsterreng. 
Klimatisk er regionen kjennetegnet av kjØlig oseanisk 
klima med høy nedbør. Møre og Trøndelags kyst nord til 
Follafjorden består av lyngbevokste områder mens Trønde
lagskysten nord til Vega er en sterkt vindeksponert kyst
sone med mye nakent fjell. 
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Vannkvaliteten er preget av nærheten til havet. De mindre 
vassdrag og innsjøer er påvirket av havsalter. Vannmas
sene har et middels elektrolyttinnhold og til dels betyd
lig humuspåvirket. Enkelte vassdrag i tilknytning til 
kalkbergarter kan ha betydelig bufferkapasitet og høyt 
elektrolyttinnhold. 

Områdene har dels en artsrik fauna. 

Det forekommer få store vassdrag i denne regionen. I den 
sørlige del representerer Hjelsteinelva et lite humuspå
virket, næringsfattig vassdrag som er egnet som referan
sevassdrag. Osvassdraget i Gjemnes, Molde og Nesset kom
muner og Grytdalselv representerer lavlandsvassdragene på 
Møre mens Fuglevågvassdraget på Smøla representerer et 
sterkt humuspåvirket kystvassdrag. Nord for Trondheims
fjorden kan Hofstadelva og steinselva være egnede type
vassdrag sammen med Salsvassdraget i Fosnes kommune. 
Disse vassdrags egnethet som referansevassdrag er ikke 
kjent. 

13. Indre fjord- og fjellområder i Møre og Romsdal 

Regionen strekker seg fra Sunnmøre til Surnadal og om
fatter de indre fjordstrøk. 

Berggrunnen består overveiende av gneisbergarter. 

Klimaet er overveiende kjølig oseanisk til svakt konti
nentalt i dalbunnene i indre strøk. 

Topografisk er regionen preget av høye fjell og dypt 
nedskårede, dels trange daler. Det meste av arealet er 
fjellterreng. 

Regionen omfatter flere store vassdrag som strekker seg 
fra høyfjell til hav. Vannkjemisk er de ionefattige, nøy
trale til svakt sure og med liten humuspåvirkning og med 
et lavt innhold av havsalter. 
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Faunistisk har vassdragene middels artsmangfold, hoved
sakelig avarter med vid utbredelse. 
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Mange av vassdragene er flomutsatte, noe som har medført 
at de fleste er forbygd i de nedre deler. Som typevass
drag er flere egnet, i første rekke Valldøla, Stordals
elva, Bygdaelva, Norddalselva og Rauma. Bortsett fra 
flere større sidevassdrag som Ulvåa i Rauma har vi ikke 
funnet egnede referansevassdrag. 

14. Skogs- og fjellområdene i indre deler av Trøndelag 

Regionen avgrenses i syd av vannskillet til Gudbrands
dalslågen og Glomma, i vest til Surnadal og i nord av 
Namsen. 

Kambro-siluriske sedimentbergarter dekker store områder 
bortsett fra i de nordligste strøk der det er et betyde
lig innslag av grunnfjell og kaledonske instruktivberg
arter. 

Trøndelags skogs- og fjellområder karakteriseres av av
rundet kolletopografi, de høyereliggende områder har 
viddepreg. 

Alle store vassdrag rundt Trondheimsfjorden og Namsen
fjorden omfattes av regionen. Vassdragene er store med 
mange betydelige sidevassdrag. 

Vannkjemien er preget av betydelige variasjoner, men 
overveiende nøytral og med middels elektrolyttinnhold. De 
fleste elver er dels betydelig humuspåvirket. 
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Faunaen er variert og dels artsrik med relativt høy pro
duksjon. 

Gaula som er vernet mot kraftutbygging, er representativ 
for store vassdrag i Trøndelag. I forhold til størrelsen 
er nedre del av vassdraget lite påvirket av lite annet 
enn avrenning fra jordbruk og bebyggelse og framføring av 
vei og jernbane. Som referansevassdrag kan enkelte større 
sidevassdrag som Sevilla, Hauka, Bua, Ena, Flora, Lea og 
Hesja alle på sørsiden av hovedvassdraget være egnet. 
Lenger nord i regionene hvor humuspåvirkningen er betyde
lig er Forra og Sona egnede referansevassdrag. I Namsen
vassdraget er Luru det største uregulerte sidevassdrag i 
fjelljskogsregionen og foreslås som referansevassdrag. 
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15. Trøndelags lavlandsregion 

Regionen er begrenset til lavlandsområdene rundt Trond
heimsfjorden. Geologisk består regionen vesentlig av 
kambrosiluriske-sedimentbergarter. på vestsiden finnes 
innslag av gneisbergarter. Det er mektige løsmasseavset
ninger i regionen og store deler av regionen ligger under 
marin grense. Innslaget av dyrket mark og menneskelig 
påvirkning er stort. 

Vannkjemisk er vassdragene preget av det næringsrike 
jordsmonnet og stor menneskelig aktivitet. Vassdragene 
har en pH som varierer rundt nøytralpunktet, de har et 
middelshøyt til høyt elektrolyttinnhold og en god buffer
evne. De fleste er noe humuspåvirket. 
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Flere av vassdragene bl.a. Gaula har en svært arts- og 
individrik fauna hvor det også forekommer arter som 
ellers er sjeldne i landet. 

De nedre deler av de store elvene i Trøndelag inngår i 
regionen. Gaula som er vernet mot kraftutbygginger er 
representativ for de store vassdragene i regionen og 
egnet som typevassdrag. Av mindre lavlandsvassdrag nevnes 
Børselva i Skaun, Hoplavassdraget i Åsen og Figgja med 
Leksdalsvatn som mulig typevassdrag. 

NORD-NORGE opp TIL SALTFJELLET 

16. Kyststrøkene fra Bindal til Rana 

Området er preget av mange øyer og strandflater med små 
vassdrag og innsjøer. De østligste deler omfatter karrige 
nesten vegetasjonsløse fjellområder som går opp i 1000 
m.o.h. 

Området har milde vintre og forholdsvis kjølige somre. 

Berggrunnen i området domineres av grunnfjellsbergarter 
granittjgranodioritt og glimmergneis som er tungt for
vitrelig. I ytre strøk forekommer innslag av omdannede 
kambro-siluriske bergarter med kalkspatt-dolomittmarmor. 
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Vannkvaliteten er preget av surt, næringsfattig vann med 
svært liten bufferkapasitet. De aller ytterste kystvass
dragene har større elektrolyttinnhold og er næringsrike
re. De typiske kystvassdragene har betydelig påvirkning 
av salter fra havet. Enkelte kan også være betydelig 
influert av landbruksvirksomhet. 
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Den store variasjon i biotoper gjenspeiler seg i faunaen. 
Innen Lomsdalsvassdraget og visten området er det regi
strert en stor arts- og tetthetsvariasjon med lave tett
heter i granitt, gneisområdene og betydelig større i de 
mer næringsrike områdene. 

Regionen har to store nesten uberørte vassdragssystemer 
Lomsdalsvassdraget og vassdrag i Indre visten. Lomsdals
vassdraget har en større variasjon og er egnet både som 
type- og referansevassdrag for regionens større vassdrag. 
visten med Lakselvvassdraget er også godt egnede type og 
refaransevassdrag. Av de mindre ytre kystvassdrag er 
særlig Hestadvassdraget på Dønna et velegnet typevass
drag. 

17. Fjell og skogsområdene mellom Børgefjell og Saltfjel
let. 

Regionen omfatter hovedsakelig fjell- og skogsområder og 
er dominert av Vefsnavassdraget og Røssåga som er regu
lert. okstindane er største bre i området. Klimaet vari
erer og blir mer kontinentalt fra vest mot øst. De vest
ligste områder har et vist maritimt preg. 

Området har en kompleks geologi, men bergrunnen er domi
nert av glimmerskifer og glimmergneiser med betydelige 
innslag av kalkbergarter, kalkmarmor, dolomittmarmor og 
kalkglimmerskifer. I nord kommer granittiske bergarter 
inn. 

Vannkvaliteten er svært varierende med til dels store 
variasjoner avhengig av de geologiske forhold. Vassdrag
ene er overveiende nøytrale med betydelig elektrolyttinn
hold og en god bufferkapasitet. De fleste elvene har en 
viss humuspåvirkning. 
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Faunamessig har regionen også store variasjoner, med 
overveiende svært arts- og individrike samfunn. Til dels 
med arter som ellers har en begrenset utbredelse. Det er 
få vassdrag i Norge som totalt har så stor artsdiversitet 
som Vefsna. 

Vefsna er et egnet typevassdrag, men deler av vassdraget 
er påvirket av menneskelig aktivitet, særlig de nedre 
deler. 

Som referansevassdrag kan flere av de større sideelvene 
være egnet f.eks. Fiplingelva og Tiplingelva som kommer 
fra Børgefjell nasjonalpark. Også Herring-Fustavassdraget 
som representerer større lavereliggende områder har type
verdi og hvor sidegrenen Herringelva har referanseverdi. 

18. Saltfjell- Svartisen 

Regionen strekker seg fra Ranafjorden i syd til Salten
fjorden i nord bortsett fra kystområdene som inngår i 
region 19. 

Regionen er i hovedsak en brejfjell- og skogsregion med 
tindejbretoppografi i ytre strøk og mer viddepreg med 
slakere former i øst. Klimatisk har den store variasjoner 
med størst nedbør i vestlige deler og mer kontinentalt 
preg i øst. Berggrunnsgeologien varierer betydelig. To 
store, sure og harde granittpartier, et i sørvest som 
også strekker seg inn i Svartisen og et i øst mellom 
Bjøllådalen og Dunderlandsdalen. Mellom disse granittfor
masjonene ligger glimmerskifer med striper av kalk og 
marmor som forvitrer lett. 

Vankvaliteten varierer med berggrunnen. Elvene fra Svart
isen er sterkt masseførende, kalde og næringsfattige. 
Vassdragene på Saltfjellet er kalkholdige med stor buf
ferkapasitet og nøytrale. Vassdragene på granitt er nær
ingsfattige med lave pH-verdier og lite elektrolyttinn
hold. 
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Faunamessig er det også store variasjoner. De brepåvirke
de vassdragene er arts- og individfattige likeledes vass
dragene på granittområdene. Vassdragene på kalkbergarter 
har betydelig høyere artsdiversitet og produksjonen er 
også høyere. 

Deler av regionen inngår i Saltfjell-Svartisen nasjonal
park. store vassdrag i vest inngår i Svartisen utbygging
en og er regulert til kraftformål. Saltdalsvassdraget er 
det største uregulerte og representerer den næringsfat
tige type. Botnelva i Saltdal er godt egnet både som type-

og referansevassdrag for de næringsfattige deler. Av de 
brepåvirkede framheves Glomågå i referansesammenheng 
sammen med Stormdalselva som ikke er brepåvirket. TOllågå 
representerer den kalkholdige type. 

NORD-NORGE NORD FOR SALTFJELLET 

19. Nordlandskysten mellom Ranafjorden og Ofotfjorden 

Landet er sterkt oppdelt. Området har delvis tindepregede 
fjell med stupbratte sider. Berggrunnen er hovedsakelig 
granitt og syenitt. I de nordlige deler dominerer glim
merskifer og glimmergneis. Morenedekket er tynt, klimaet 
er kjølig oseanisk med sterkt humide forhold. En rekke 
elver faller bratt ned mot sjøen med ett til noen få vatn 
i fjellstrøkene. Enkelte vassdrag har en lavtliggende 
fjordsjø. De norlige delene har noe mer avrundete fjell 
enn sørlige deler. 

Vassdragene er stort sett preget av næringsfattig svakt 
surt vann med overveiende lav bufferkapasitet og lav til 
middels lavt elektrolyttinnhold. Påvirkningen av salter 
fra havet er avhengig av avstanden fra kysten og vassdra
gets størrelse. 
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Faunaen er stort sett preget av relativt arts fattige sam
funn med moderat tetthet av dyr. De fleste arter har en 
vid utbredelse i landet. 

Av vassdrag som egner seg som type- og referansevassdrag 
pekes på Helgåvassdraget, Flostrandvassdraget og Gjerval
elva som er næringsfattige, i midtre strøk trekkes Skau
vollelva i Gildeskål fram som et svært kalkholdig vass
drag. I nordlige områder trekkes i første rekke fram Var
pavassdraget i Hammarøy og Sagelva, Groelva, Lommerelva 
og Lappvasselva i steigen og Sørfold kommuner. Av små 
kystvassdrag vises til Stuvlandselv i Lurøy, Mellomelva 
og Hasselbakkelva i Steigen. 

Det mer produktive, artsrike vassdrag med høyt kalkinn
hold representeres av Kjeldelva i Ballangen. 

20. Fjord- og indre strøk i Nordland nord for Saltenfjor
den 

Berggrunnen består hovedsakelig av sure granittiske berg
arter. Opp til indre Sørfolda er det kaledonske skifre og 
kalksteiner. Disse er gjennombrutt av kaledonske instru
siver. Morenedekket er overveiende tynt. 

Karakteristisk er fjelltopografi med til dels alpine 
former og mye blankskurt berg. Regionen er sterkt opp
stykket av forgrenede fjorder som går langt innover i 
landet. Større og mindre U-daler bidrar også til oppstyk
kingen. Terrenget er sterkt preget av iserosjon. I indre 
deler er det endel fjellplatåer som ikke er oppstykket, 
bl.a. platåer med breer. 

Klimaet er forholdsvis kjØlig oseanisk til svakt konti
nentalt, i indre deler mer kontinentalt. 

Mange vassdrag er korte med stort fall. En rekke store 
sjøer forekommer i indre deler. De fleste er dype oligo
trofe fjordjbotnsjøer. 

Vannkvaliteten er karakterisert ved elektrolyttfattig 
svakt surt vann med liten bufferkapasitet og uten humus
påvirkning. 
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Faunaen er arts- og individfattig bestående hovedsakelig 
avarter med vid utbredelse og arter som er knyttet til 
kalde næringsfattige vannmasser. Mange av de større vass
dragene i regionen er utnyttet til kraftproduksjon. 

I de sydlige deler er Laksåga fra Rago nasjonalpark egnet 
både som type- og referansevassdrag. I de midtre områder 
er Stabburselva og Vasjaelva til Hellemoboten praktisk 
talt uten menneskelig inngrep og egnet som referansevass
drag. også Manfjordelva i Tyssfjord er egnet som referan
sevassdrag. Denne representerer et relativt lite vass
drag. Rånavassdraget i Ballangen kommer dels fra Frost
isen og er brepåvirket. 

Det burde finnes ekempler på flere brepåvirkede vassdrag 
i regionen. 

21. Lofoten og vesterålen 

ytre strøk er tindepreget. LOfot-eruptivene og "bunngra
nitt" dekker vesentlige arealer. Klimaet er kjØlig osea
nisk med sterkt humide forhold. Årsnedbøren varierer fra 
3000 til 1000 mm. Mange botner forekomer i området. 

Andøya skiller seg ut med betydelig flatere relieff, 
store myrer og strandflater. 

Regionen har få større vassdrag. De fleste er korte og 
dels med stort fall. Området har mange relativt små, men 
svært dype innsjøer. 

Vannkvaliteten er varierende, men er dominert av nærings
fattige svakt sure vassdrag med liten bufferkapasitet. 
Elektrolyttinnholdet kan være betydelig, noe som i første 
rekke skyldes en betydelig påvirkning av salter fra ha
vet. Denne påvirkningen avtar østover. Det forekommer 
også næringsrike vassdrag som er betydelig påvirket av 
menneskelig aktivitet. Andøya og deler av Vesterålen 
skiller seg ut ved at vassdragene er til dels betydelig 
humuspåvirket og har lite fall. 
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Faunamessig er vassdragene varierende. De næringsfattige 
har stort sett en arts- og individfattig fauna, med arter 
som er vidt utbredt, men det er påvist flere arter som 
ellers dels har en forekomst i øst- Finnmark og i Trønde
lag. Særlig peker vassdragene på Andøya seg ut og skiller 
seg ut fra det som ellers er vanlig i Lofoten. 

Det er av betydning å få representert den fine gradienten 
som forekommer fra de ytterste områder og østover. I de 
ytre områder er Sørvågvassdraget i Moskenes kommune og 
vassdragene til Vestpollen/lnnerfjorden i Lødingen og 
Sortland som er helt uten tekniske inngrep, godt egnet 
som referansevassdrag. Også Heggedalselva i Lødingen og 
Kvæfjord er lite påvirket av tekniske inngrep. Av de små 
kystvassdragene egnet som typevassdrag er Urdvassdraget 
og Bøvassdraget på vestvågøy og Alsvågvassdraget og Nord
sandvassdraget i Øksnes og Nykvågvassdraget i Bø. på 
Andøya trekkes Åelva og Melaelva fram som typevassdrag. 

22. Kyststrøkene i Troms og vest-Finnmark 

Regionen omfatter de ytre kystområder, øyer og halvøyer 
fra Senja i syd til og med Seiland-Sørøya i nord. Berg
grunnen består hovedsakelig av granitter og gabbroer, men 
kambro-siluriske skifre forekommer. Topografisk har store 
deler tindepreg med botner. Flere større breer forekommer 
f.eks. Øksfjordjøklen og Seilandsjøklen. 

ytre strøk har oseanisk klima med humide forhold med 
relativt høy årsnedbør. I indre deler er klima mer subos
eanisk og med mindre nedbør. Forholdsvis kjølige somre. 
Avrenning 1000-2000 mm/år, deler har opptil 3000 mm/år. 

Elvene er ofte korte og bratte, med få innsjøer. Disse er 
gjerne i iseroderte botner og fordypninger. 

Vannkvaliteten er dårlig kjent for vassdragene på øyene. 
ut fra de kunnskaper som finnes er vassdragene nærings
fattige svakt sure og med liten bufferkapasitet. 
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SelfjordelvajÅnderdalen representerer de sydlige deler av 
regionen. Nord Rekvikelva på Arnøy er et uberørt vassdrag 
egnet som referansevassdrag. Rakfjordelva i Troms er også 
egnet som typevassdrag. Av de brepåvirkede vassdrag trek
kes Skalsaelva i Kvænangen og Fjorddalsvassdraget i Loppa 
som begge kommer fra Øksfjordjøklen fram som egnede type
og referansevassdag. Melkelva i Alta kommune er et helt 
upåvirket brevassdrag som drenerer Seilandsjøklen. Da 
kunnskapene om vassdragene på øyene er svært mangelfull 
vil det også være andre vassdrag som er egnede type- og 
referansevassdrag. 

23. Fjord- og indre strøk i Troms 

Regionen strekker seg fra Ofotfjorden til og med Reisa
vassdraget, men omfatter ikke de ytre strøk. 

Berggrunnen består overveiende av glimmerskifer og glim
mergneiser, men med betydelige innslag av kambro-silur 
bergarter, kalkstein og kalkspattmarmor. Det er også 
innslag av dyperuptiver, særlig gabbro. Granitt forekom
mer iAltevannområdet. 

Nede i dalene særlig Bardu-Målselv finnes store forekom
ster av grus av glasial og fluviglasial opprinnelse og 
forvitret glimmerskifermateriale. 

Topografien er varierende med hovedsakelig avrundete 
fjellformasjoner. De indre strøk har mer alpine former. 
Mektige daler finnes som Bardu-Målselv og Reisadalen. 
Småbreer forekommer på de høyeste fjellpartiene. 

Klimaet er suboseanisk til svakt kontinentalt. Nedbøren 
er betydelig mindre enn i den ytre region. 

Regionen har flere store, dels vidt forgrenede elver i 
vide u-daler. De mindre sidelevene følger ofte mer V
formede daler. 

Vannkvaliteten er varierende, men de fleste større elver 
har relativt høyt elektrolyttinnhold, er svakt sure til 
basiske og med betydelig bufferkapasitet. Det forekommer 
elver med betydelig kalkinnhold. Bortsett fra de aller 
mest kystnære områder er påvirkningen av salter fra havet 
liten. 
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Vassdragene har et relativt høyt artsantall av vannleven
de organismer. Dette øker mot øst. Individtetthet og pro
duksjon er også betydelig. Mot øst kommer enkelte arter 
med en nordlig og østlig utbredelse inn. 

De store elvene Målselv, Barduvassdraget og Skibotnelva 
er regulert til kraftproduksjon. Reisavassdraget er ver
net og deler inngår i Reisa nasjonalpark. Vassdraget er 
egnet som typevassdrag og selv om det er noe menneskelig 
påvirkning i de nedre deler er vassdraget som helhet 
egnet som referansevassdrag. Kvænangselva kan også være 
egnet som type- og referansevassdrag. 

I den sydlige del av regionen peker Salangselva, Spans
elva og Nordkjoselva seg ut som typevassdrag. Som refe
ransevassdrag for de sørlige deler peker Sørdalselva, 
sideelv til Bardu seg ut. 

24. Finnmarks kystområder 

Regionen strekker seg fra Sørøya-Hammerfest til Varanger
fjorden og omfatter de ytre kystområder. 

Bergrunnen består av kvartsitt, fylitt og sandstein med 
innslag av dolomitt. 

Bart fjell og tynt morenedekke er fremherskende. Stedvis 
er morenedekket markert som f.eks. på Varangerhalvøya som 
framstår som arktisk preget steinvidde. Regionen er prak
tisk talt uten skog. 

Klimaet er svakt oseanisk med humide forhold. Vintertem
peraturen er relativt lav og somrene kjølige. Årsnedbøren 
er lav. 

Vassdragene er kalde, i den vestlige og midtre del av 
regionen er det mange små innsjøer mens de Østligste 
områdene har få innsjøer. Vannkvaliteten er preget av 
nærheten til havet noe som gir et betydelig innhold av 
natrium og klorid. Vannene er nøytrale til svakt sure med 
liten bufferkapasitet. De er praktisk talt uten humus
påvirkning. 
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Marint påvirket: + 
Erosjonspåvirket: -

Faunaen har et arktisk preg med vanlige eller kaldsteno
terme arter. Flere arter er sjeldne ellers i Skandinavia. 
Insektfaunaen i elvene er overveiende arts- og individ
fattig, men i enkelte elver på Varangerhalvøya er artsan
tallet større og produksjonen høyere. 

Generelt finnes det mange små vassdrag som kan være egnet 
som type- og referansevassdrag, men man har lite kunnska
per om vassdragene i regionen. 

I den vestligste del er Snefjordvassdaget i Måsøy og Ris
fjordelva i Gamvik egnede type- og referansevassdrag. I 
øst Trollfjordelva i Berlevåg, syltefjordelva og Sand
fjordelva i Båtsfjord, og Komagelva i Vardø. 

25. Fjordstrøkene i Finnmark 

Regionen er avgrenset langs en linje Alta-Lakselv-Varang
erbotn. Berggrunnen består overveiende av eokambrisk 
sandstein og kvartsskifer, men belter av leirskifer og 
kalkspattmarmor forekommer. 

Mykt bølget lavfjellterreng dominerer. Rene viddeområder 
forekommer. Den lave skoggrensa gir inntrykk av fjell. 
Regionen har stort sett sammenhengende morenedekke som 
blir tynnere og til dels usammenhengende mot nord. 

Klimaet er svakt oseanisk med humide forhold, relativt 
lave vintertemperaturer og til dels kjølige somre. Års
nedbøren er lav. 

Vannkvaliteten er varierende, men med unntak av noen 
elver bl.a. Børselv i Porsanger som er ekstremt kalkrik, 
er elvene nøytrale med et middels høyt elektrolyttinnhold 
og med liten til svak humuspåvirkning. påvirkningen av 
salter fra havet er betydelig mindre enn i region 24 og 
lite fremtredende. 
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Regionen har flere middels store vassdrag hvorav deler av 
staburselva inngår i nasjonalparken. Vassdraget er typisk 
og egnet som type- og referansevassdrag sammen med stor
elva til Kunes og Langfjordelva. Alle vernet mot kraftut
bygging. I vest kan Reppafjordelva egne seg. I øst Vestre 
Jacobselv og Maskejokka som er sideelv til Tana. 

26. Indre Finnmarks skogs- og fjellvidderegion 

Regionen dekker de indre strøk av vidda fram til og med 
Tanavassdraget. Gneis er dominerende bergart i sørlige 
deler. I nord er det et betydelig innslag av sediment
bergarter (sandstein, kvartsitt og skifere.) Regionen er 
dekket av morene og domineres av mykt, bølget skogløst 
til skogdekt viddeterreng. Det forekommer betydelige 
myrarealer. 

Klimaet er kontinentalt med svakt humide forhold. Lave 
vinter- og høye sommertemperaturer. Årsnedbørene er meget 
lav. 

Vannkvaliteten er stor sett ganske ensartet med svakt 
nøytralt til svakt basisk vann, elektrolyttinnholdet mid
dels høyt og med middels god bufferkapasitet. Vassdragene 
har et visst humusinnhold og enkelte sidevassdrag kan ha 
betydelig humuspåvirkning. Kalkinnholdet er jevnt over 
lavt, men enkelte sidevassdrag til bl.a. Lakselv har et 
høyt kalkinnhold. 
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Faunamessig har disse vassdragene svært store variasjoner 
og totalt er elvene blant de artsrikeste i landet. Det 
kommer inn flere arter fra ulike grupper som er typisk 
østlige arter og som ellers enten mangler eller bare 
forekommer i de Østligste områder på Østlandet. 
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Regionen domineres av de tre vassdragene Alta/Kautokeino
vassdraget, Lakselv og Tana. Alle er tre store vassdrag 
med en rekke sideelver. Alle tre er egnete typevassdrag. 
Ingen er upåvirket av tekniske inngrep, men sett i for
hold til størrelsen har alle referanseverdi. store side
vassdrag både til Alta og Tana kan være egnede som ube
rørte referansevassdrag og trolig også Lakselv som har 
store "uberørte" områder. Gruppen har imidlertid ikke 
kunnskaper nok til å velge ut de mest egnede, men antar 
at egnede referansevassdrag kan være vassdrag inne i 
Anarjokka nasjonalpark, hovedelva fra Jiesjavrre, Lakselv 
og sidevassdrag til Kautokeinoelva. 

27. øst Finnmark 

Regionen omfatter vassdragene fra Varangerbotn til Grense 
Jocobselv. Berggrunnen består overveiende av omdannede 
bergarter, granittisk gneis, glimmergneis, glimmerskifer, 
kvartsitt og med innslag av grønnstein for det meste 
tungt forvitterlige bergarter. 

Regionen har i overveiende grad viddepreg, bortsett fra i 
Pa svik hvor furuskogen igjen kommer inn. Klima er over
veiende svakt oseanisk med relativt lave vintertemperatu
rer og kjølige somre. Regionen er nedbørsfattig. Pa svik 
har et kontinentalt klima. 

Vannkvaliteten er, særlig i den Østligste del, preget av 
tilførselen av forsurningskomponenter fra øst. Elektro
lyttinnholdet er middels høyt, med til dels dårlig buf
ferkapasitet. De fleste elvene er nøytrale til svakt sure 
og med liten til middels humuspåvirkning. Enkelte elver 
er betydelig humuspåvirket. 
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Vassdragene har jevnt over en relativt arts- og individ
rik fauna og særlig i Pasvik kommer flere østlige elemen
ter inn. Dette er arter som ellers ikke forekommer i lan
det eller bare i de Østligste områder i Sør-Norge. 

Regionen omfatter flere vassdrag som dels har sine kilder 
i Finland. Reppenelva og Nyelva i Nesseby er begge typis
ke og lite påvirket av tekniske inngrep og derfor egnet 
som referansevassdrag. Disse representerer de vestlige 
deler av regionen. 
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I øst inngår deler av Pasvikvassdraget bl.a. Ellenelva i 
nasjonalparken, men vassdraget er ellers sterkt preget av 
kraftutbygging i tillegg til enkelte andre inngrep. Karp
elvvassdraget dekker de østligste områder. Elva er nesten 
upåvirket av tekniske inngrep og er vernet mot kraftut
bygging. Den er egnet som referansevassdrag. 

6 SAMMENDRAG- KONKLUSJON 

Gruppen har definert de to begrepene typevassdrag og 
referansevassdrag. 

Arbeidsgruppen har ut fra faglige kunnskaper innen de 
forskjellige limnologiske felt og ut fra kunnskaper fra 
ulike landsdeler delt landet inn i 27 regioner (fig 1). 
Inndelingen bygger på naturgeografisk inndeling av nor
den, men er i betydelig grad tilpasset vannkjemiske og 
ferskvannsbiologiske forhold bl.a. ved at grensene er 
knyttet til vanskiller. Hver region er gitt en karakteri
stikk ut fra vannkvalitetskriterier og biologiske kriter
ier. 

For karakterisering av de forskjellige regioner er krite
rier knyttet til vannkvalitet, i første rekke parametrene 
alkalitet, humuspåvirkning, marin påvirkning og erosjons
påvirkning benyttet. Av biologiske parametre er geogra
fisk utbredelse, samfunnenes sammensetning og biologisk 
mangfold benyttet. 

I tabell ler stilt opp de vassdrag som kan være egnet 
som type - og/eller referansevassdrag. Innen hver region 
er det valgt ut både store og små vassdrag samt vassdrag 
som representerer noe av variasjonen innen regionen. 
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Tabell 1. Egnede type - og referansevassdrag basert på fersk
vanns kriterier. 

Region nr. 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 

9 
9 
9 

Vassdragsnavn Type Referanse 

Haldenvassdraget 
Hobølelva 
Rakkestadelva 

Trysilvassdraget 
Atna 
Øvre Glomma 
Mistra 

SjØli 
Ostri/ Tundra 
Sjoa 
Etna 
Lora 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

Områder på Hadeland og Romerike x 
Leira x 

Hivjuåni 
Grytåi 
Sørkjeåi 
Nedalselv 
Urula (Vassfaret) 

Lyngdalselv 
Tovdalselv 
Skjerva 
Kvenna 
Rusåi 
Kilåi 

Ogna 
Bjerkreimsvassdraget 
Frafjordvassdraget 

Vikedalsvassdraget 
Etne 
Lingvang/ Tengesdalvassdrgene 
Mosneselv 
Æneselv 

Oselva 
Femangervassdraget 
Røydlandselv 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x (øvre del) 
x 
x 
x 
x 

x (sidefelt) 
x 

x 
x 
x 

x 
x (øvre del) 
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10 Vosso X 

10 Gaular x x (deler) 
10 Flåmsvassdraget x 
10 Strynevassdraget x x (deler) 
10 Kolarselv x x 
10 Erdalselv x x 
10 Tenndalselv x x 
10 Mørkri x x 

11 Guddalselv x 
11 Solheimsvassdraget x x 
11 Vingelvvassdraget x x 

12 Hjellesteinelva x x 
12 Osvassdraaget x 
12 Grytdalselv x 
12 Fuglevågvassdraget x 
12 Hofstadelva x 
12 Steinselva x 
12 Salsvassdraget x x 

13 Valldøla x 
13 Stordalsvassdraget x 
13 Bygdaelva x 
13 Norddalselva x 
13 RaumajUlvåa x x (deler) 
13 Driva x x (deler) 

14 Gaula med sidevassdragene 
Sevilla,Hauka, Bua, Fora x x 

14 ForrajSona x x 
14 Luru x x 

15 Børselva x 
15 Hoplavassdraget x 
15 Figgja x 

16 Lomsdalsvassdraget x x 
16 Lakselvvassdraget (Visten) x x 
16 Hestadvassdraget x 

17 Vefsna med sidevassdragene x 
Fiplingelva, Tiplingelva x x 

17 Herring- Fustavassdraget x x (deler) 

18 Saltdalsvassdraget x 
18 Botnelva x x 
18 Glomåga x x 
18 Stormdalsåga x x 
18 Tollåga x x 

19 Helgåvassdraget x x 
19 Flostrandvassdraget x x 
19 Gjervalelva x x 
19 Skauvollelva x x 
19 Varpavassdraget x x 
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19 Groelva x x 
19 Lommerelva x x 
19 Lappvasselva x x 

20 Laksåga fra Rago x x 
20 Stabburselva (Hellemo) x x 
20 Vasja (Hellemo) x x 
20 Manfjordelva x x 
20 Rånavassdraget x x 

21 Sørvågvassdraget x x 
21 Vassdrag til Vestpollen x x 
21 Heggedalselv x x 
21 Urdvassdraget x 
21 Alsvågvassdraget x 
21 Nykvågvassdraget x x 
21 Åelva x 
21 Melaelva x 

22 Selfjordelva (Ånerdalen) x x 
22 Nord Rekvikelv x x 
22 Rakkfjordelva x x 
22 Skalsaelva (brepåvirket) x x 
22 Fjorddalsvassdraget(brepåv.) x x 
22 Melkelva (brepåvirket) x x 

23 Reisavassdraget x x (deler) 
23 Kvænangselva x x 
23 Salangselva x 
23 Spanselva x 
23 Nordkjoselva x 
23 Sørdalselva x x 

24 Snefjordvassdraget x x 
24 Risfjordelva x x 
24 Trollfjordelva x x 
24 Syltefjordelva x x 
24 Sandfjordelva x x 
24 Komagelva x x 

25 Staburtselva x x 
25 Storelva x x 
25 Langfjfordelva x x 
25 Repparfjordelva x x 

26 Lakselv x x (deler) 
26 Tana x x (deler) 
26 Kautokeinovassdraget x x (deler) 

27 Reppenelva x x 
27 Nyelva x x 
27 Ellenelva (Pasvik) x x 
27 Karpelvvassdraget x x 
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TYPE OG REFERANSEVASSDRAG. 

Utvalget har sett det som sitt viktigsle mandat å komme fram 

til objektive kriterier for valg av vassdrag som skal kunne 

dekke behov for referanse- og typevassdrag. 

Det er valgt å benytte fØlgende definisjoner: 

Referansevassdrag er vassdrag der naturprosessene får virke 

mest mulig upåvirket av menneskelige aktiviteter, og som skal 

tjene som standard som virkningene av inngrep i vassdrag kan 

måles mot (MVU-Forskning og referansevassdrag). 

Typevassdrag skal representere et større antall vassdrag i 

regionen det tilhØrer (NOU 1983:42). 

Definisjonen av typevassdrag forutsetter en regioninndeling og 

utvalget mener at ved valg både av referansevassdrag og 

typevassdrag vil en regioninndeling være nØdvendig for å dekke 

spekteret av vassdrag. Definisjonen krever nærmere presisering 

av begrepet representativitet for å være funksjonelt. Videre er 

det helt avgjØrende at referansevassdrag er typisk for regionen 

det tilhØrer. 

Det er foretatt en regional inndeling av Norge der fiskearter 

og fordeling arter i vassdraget utgjør de såkalte primær

kriterier. 

1. Østlandet: 

2. SØrlandet: 

3. Vestlandet: 

Vassdrag med mortefisk i nedre del. Komplekse 

fiskesamfunn. I Øvre del ørret eller ørret

Ørekyt. 

Vassdrag med ørret i Øvre del, abbor l nedre 

del. 

Vassdrag med ørret l Øvre del, 

laksefisk i nedre del. 

anadrome 
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4. TrØndelag: 

5. Nord-Norge: 

ørret-røye l Øvre del, anadrome laksefisk l 

nedre del. 

Vassdrag med røye eller røye-ørret l Øvre del, 

sjørøye i nedre del. 

6. Indre Finnmark: Vassdrag med harr-lake i Øvre del, anadrome 

laksefisk i nedre del. 

7. Svalbard: Vassdrag med anadrom røye i nedre del. 

De nevnte samfunn skal være tilstede for at et vassdrag i 

regionen kan få status som type- eller referansevassdrag. 

Regional inndeling av landet er gitt i vedlegg 1. Det er viktig 

å merke seg at valg av vassdrag' basert på fiskearter benytter 

objektive kriterier. Utvalget har nettopp lagt vekt på det det 

kaller objektive primærkriterier basert på arter, fordi ut

bredelsen av ferskvannsfisk er relativt godt kjent og folk 

flest har et godt lokalt kjennskap til utbredelsen av de ulike 

fiskearter. 

I tillegg til objektive primærkriterier vil utvalget benytte de 

såkalte sekundærkriterier. Dette er kriterier som i utgangs

punktet krever faglig skjØnn og som særlig er knyttet til 

begrepet referansevassdrag. For denne type vassdrag er det helt 

sentralt at de skal tjene som referanse for endringer for

årsaket av inngrep eller annen menneskelig aktivitet. Det må 

derfor i utgangspunktet settes store krav til uberØrthet. 

Det er imidlertid problematisk å definere begrepet uberØrthet, 

siden referansevassdrag skal fungere som referanse for endring 

l en eller flere (fremtidige) miljøparametere som ikke kan 

defineres nærmere. Det må derfor konkluderes med at anvend

barheten av et vassdrag som referansevassdrag Øker med grad av 

uberØrthet. Som referanse for endring i en eller flere fram

tidige og ukjente miljØparametre vil det imidlertid også måtte 

stilles store krav til kontroll. Da endring i framtidige og 

ukjente miljØparametere vil måtte inkludere hele spektret fra 
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parametere knyttet til klima til parametere knyttet til enkelt

vassdrag, må det stilles krav til kontroll både i tid og rom. 

Et annet problem er hvor strengt kravet til uberØrthet skal 

håndheves, og videre hvor store inngrep og utnyttelsesgrad som 

kan aksepteres i vassdraget fØr vassdraget mister sin verdi som 

et referansevassdrag. Dersom dette kravet håndheves for 

strengt, vil det for flere regioner være vanskelig å finne 

referansevassdrag. Det var enighet i utvalget om at det i 

enkelte regioner er lett finne "upåvirkete" vassdrag, kunne 

dette være meget vanskelig i Østlandsregionen. Videre mener ut

valget at de ulike fiskesamfunn som er angitt "tåler" ulik grad 

av påvirkning uten å miste verdi som referanse. Når det gjelder 

drift/utnyttelse/inngrep av vassdraget/nedbØrfeltet, mener 

utvalget at inngrep som gir varig forandring ikke kan 

aksepteres, mens det kan aksepteres inngrep som bare gir 

endring i perioden med inngrep. Av inngrep som gir varig for

andring nevnes regulering, terskelbygging, fiskeutsettinger 

(nye stammer, arter), fisketrapper og gjødsling. Inngrep av mer 

kortvarig karakter er eksempelvis utnyttelse av fiske, uttak av 

masse, vann til vanning. Her finnes imidlertid grunnlag for 

skjØnn for hva som er varig og hvilke inngrep som påvirker 

vassdraget. Et slikt inngrep er eksempelvis flatehogst. 

Det vil være gjenstand for skjØnn for hvor store inngrep som 

kan tolereres uten at referanseverdien går tapt. Utgangspunktet 

er imidlertid at grad av uberØrthet Øker verdien av vassdraget 

som referanse, og at vassdraget ikke må påvirkes kunstig. Det 

er viktig at bruken av vassdraget ses i et større tids- og 

regionalt perspektiv, og at ikke referanseverdien reduseres 

gjennom flere enkeltinngrep, som hver for seg ikke nØdvendigvis 

skader vassdraget. Disse betraktningene gjelder også forskning, 

som må legges opp på en skånsom måte, slik at vassdraget ikke 

endres varig. 

Utvalget vil nevne forsuring av vassdrag som et særskilt 

miljØinngrep. Forsuring av vassdrag berØrer flere regioner, og 

kan for deler av sØrlandsregionen beskrives som et typisk 



fenomen. Utvalget mener derfor at det er viktig i 

referansesammenheng å la forsuringen gå upåvirket i enkelte 

vassdrag, og derved bevare disse fri for kalking. Her Ønsker 

utvalget at lokale interesser må vike for å ivareta langsiktige 

og regionale overvåkingsinteresser. Dette gjelder også der det 

Ønskes iverksetting av tiltak som utsetting av yngel, bygging 

av fisketrapper osv. Kravet til uberØrthet må ivaretas. 

For at vassdrag skal ha noen verdi som type- og referanse

vassdrag mener utvalget at det er av stor betydning å ha en 

bevisst strategi for selve utvelgingen. Utvalgets mandat var 

bl.a. å fremme forslag til vassdrag på fritt grunnlag, og 

Utvalget mener derfor at utvangspunktet må være en primærliste 

over samtlige vassdrag i Norge, der mest mulig informasjon om 

de enkelte vassdrag og delvassdrag er samlet. Utvalget mener at 

Vassdragsregisteret (REGINE) er et godt utgangspunkt. Dette bØr 

kunne benyttes mot andre registere over vassdrag der det er 

foretatt bestemte inngrep (reguleringer, fiskeutsettinger) . 

Dette gjØr det mulig å sortere ut nærmere definerte vassdrag 

slik at en oppnår en mest mulig objektiv basisliste. Utvalget 

Ønsker en slik framgangsmåte for å unngå at store, godt 

undersØkte og sentralt beliggende vassdrag blir tillagt stØrre 

vekt enn andre. 

Et av hovedproblemene ved valg av vassdrag som skal dekke 

definerte behov er at mye av den informasjon som finnes om de 

enkelte vassdrag er svært spredt. Vassdragsregisteret har 

imidlertid nettopp som langsiktig målsetting å fungere som 

database for informasjon som gis fra ulike faginstitusjoner. 

Utvalget mener at selv om Vassdragsregisteret ikke ennå kan 

fylle dette behovet, er det av stor viktighet at valg av 

vassdrag allerede nå får 

gjØr utnyttelse aven 

Vassdragsregisteret vil 

en slik tilnærming som senere mulig

slik database. Et markert behov for 

opplagt også kunne påskynde ajour-

fØringen av et slikt register. 

En måte å vurdere anvendbarheten av begrepene referanse, 

uberØrthet og kontroll i tid og rom er å vurdere om endringer i 
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et sett miljØparametre som vi vet har funnet sted de siste 

tiår, ville vært fanget opp av et type- og referansevassdrags

system slik det er beskrevet ovenfor. Makroendringer knyttet 

til klimatiske forhold, slik som sur nedbØr og radioaktivitet 

ville opplagt vært fanget opp, og begge forhold ville vært 

bedre dokumentert ved referanse mot en tidsakse og god regional 

dekning. Også endringer knyttet til enkeltvassdrag som f.eks. 

endret beskatningsmØnster på fiskebestander ville her kunne 

fanges opp. Begrensningen vil ligge på det utvalg av parametere 

som velges. Erfaringsmessig vil det ofte være vanskelig å 

dokumentere effekten av ett inngrep til registrerte endringer i 

vassdraget, fordi det svært ofte foregår mange "inngrep" 

parallelt. Eksempelvis kan det nevnes reguleringsinngrep, der 

det på tiltakssiden blir igangsatt terskelbygging og fiskeut

settinger. 

Utvalget vil tilslutt peke på de vanskeligheter som ligger i at 

vassdrag skal være representativt for regionen. Begrepet bØr 

ikke gis for streng definisjon, da det i realiteten ikke finnes 

"gjennomsnittlige" vassdrag. n~t er derimot bare visse hoved

elementer som vassdragene i regionen har felles. For å ivareta 

den variasjon som finnes innen hver region, bØr det derfor 

benyttes et basisnett av flere små vassdrag (delvassdrag) og et 

mindre antall større vassdrag som tilsammen belyser flere 

aspekter for vassdrag i regionen. Utvalget vil påpeke at mulig

heter for å avdekke årsakssammenhenger, dokumentere og forutsi 

virkning av enkeltinngrep samt generell overvåking faglig sett 

ofte er å foretrekke i mindre vassdrag. Utvalget tror også at 

denne strategien gjØr det lettere å finne frem til uberØrte 

vassdrag og ivareta dette kravet også for fremtiden. 
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Fig. 1 Regioninndeling av Norge basert på fiskefaglige 
kriterier 



Vedlegg 5. 

LANDSKAP OG FRILUFTSLIV. 

Forord. 

I prosjektet "Type- og referansevassdrag" ble det opprettet en 
arbeidsgruppe innen landskap og friluftsliv. Bakgrunnen for dette 
var å forsøke å kunne få fagfeltet med i grunnlaget for bl.a. det 
videre verneplansarbeidet. I de siste årene har det dessuten 
blitt stadig sterkere fokusert på disse interessene i 
utbyggingssammenheng. Det har dessuten vært ønskelig å få vurdert 
om en kobling mellom naturvitenskapelige beskrivelser og 
friluftsliv - landskap er fruktbart. 

Arbeidsgruppen bestod av Lars Emmelin, Wilhelm Pedersen, Jon 
Teigland og Odd Sjuisen. Det ble avholdt to arbeidsmøter og 
utarbeidet tre notater. Gruppen kom ikke fram til en endelig 
konklusjon. 

De tre enkeltnotatene som ble utarbeidet ligger til grunn for 
hvert av kapitlene i den oversikten som gis her. Oversikten er 
m.a.o. ikke gruppens resultat. De tre kapitlene angriper derfor 
spørsmålene fra noe forskjellig synsvinkel. Innholdet er noe 
bearbeidet og forkortet. 

l. REGIONALISERING PÅ GRUNNLAG AV LANDSKAPSOPPLEVELSE (av Wilhelm 
Pedersen). 

Regionalisering av natur bygger på den forutsetning at natur 
innenfor en region har en del fellestrekk og at minst ett av 
disse er forskjellig fra tilsvarende trekk i andre regioner. All 
natur har sitt særpreg og regionalisering må derfor innebære en 
generalisering, dvs. framheve hovedtrekkene og ikke detaljene. 

Innen naturfagene har en lenge arbeidet med regionalisering, og 
det finnes i dag regionaliseringer av Norge innenfor en rekke 
fagfelt. Det er også arbeidet med å lage synteser ved å koble 
sammen flere fagfelt. Den mest brukte av disse er den nordiske 
naturgeografiske regioninndelingen. 

Landskapsopplevelse består som ordet sier av to hovedelementer: 
landskap og opplevelse. En regionalisering av natur basert på 
landskapsopplevelse må derfor ta utgangspunkt i begge elementene. 

Landskapsopplevelse er individuell og generelle utsagn må derfor 
baseres på hva et flertall ("folk flest") opplever. Hva "folk 
flest" opplever i landskapet, vil bl.a. avhenge av de 
forventningene de har. En jordbruker vil trolig oppleve helt 
andre ting enn en gruppe turister i samme område. Dette gjør det 
nødvendig å presisere forventningene til "folk flest". Med tanke 
på en regionalisering av norsk landskap er det naturlig å ta 
utgangspunkt i en gruppe mennesker med forventninger om 



rekreasjon, dvs. en gruppe mennesker uten spesielle 
næringsinteresser. 

Videre viser en undersøkelse foretatt i Norge at det er et klart 
skille i verdsetting mellom skandinaviske og ikke-skandinaviske 
brukere. Selvom undersøkelsen er beskjeden med et lite utvalg 
personer, viser den at det trolig er en sammenheng mellom en 
persons kuturbakgrunn og hva vedkommende opplever i et bestemt 
område. Dette forutsetter at en må klargjøre hvilke grupper 
mennesker en tillegger mest vekt mht. landskapopplevelse. Mest 
naturlig vil være å velge nordmenn. Dette kan likevel være mindre 
ønskelig sett fra reiselivsinteresser som også er sterkt opptatt 
av å selge opplevelser til utlendinger. 

Konkrete analyser av hva folk opplever i norsk landskap finnes 
det få av. De få undersøkelsene som finnes, dreier seg om mindre 
områder og ofte med et fåtall personer. Det er høyst sannsynlig 
ikke foretatt noen analyser i ulike deler av landet som kan 
illustrere forskjellp~ i folks opplevelser av landskapet. Det kan 
mao. ikke dokumente~s hvilke kriterier ved landskapet som står 
sentralt i folks (nordmenns) opplevelser og om dette varierer 
rundt om i landet, hverken geoqrafisk eller befolkningsmessig. 
Likevel ble det brukt landska~nalyser med tanke på 
opplevelseskvaliteter i Samlet plan for forvaltning av 
vannressusene. Her tok en utgangspunkt i enkelte verdikriterier 
som har vist seg å stå sentralt i USA. Dette gjaldt spesielt 
kriteriene kontrast og variasjon. Regionene en benyttet i Samlet 
plan var den nordiske naturgeografiske regioninndelingen. 
Erfaringene fra prosjektet var bl.a. at folk flest var enige i 
vurderingene i landskapsanalysen som pekte på områder med 
spesielt kontrastfylte eller varierte landskap. Derimot viste det 
seg at regioninndelingen ikke var tilpasset opplevelse. 

For å kunne regionalisere norske landskap med tanke på 
opplevelse, trengs derfor et relativt omfattende 
undersøkelsesprogram. Spørsmål som må besvares er bl.a.: 

hvilke kriterier er viktige for folks landskapsopplevelse 
varierer kriteriene avhengig av landskapstype 
varierer kriteriene mellom befolkningsgrupper, dvs. 
kulturell bakgrunn 
kan det tenkes at kriteriene er situasjonsbetinget og kan 
endre seg over tid 

Å klarlegge disse spørsmålene vil kreve betydelige ressurser og 
tid. Inntil så skjer er det mulig å bruke en del sentrale begrep 
som er påvist i utenlandske undersøkelser. I Miljørapport 1987:3 
"Natur og kulturlandskapet i arealplanleggingen" fra Nordisk 
ministerråd blir det med bakgrunn i nordamerikansk forskning 
framhevet helhet, variasjon og intensitet som tre grunnlegende 
begrep i evalueringen av landskapets opplevelsesverdi. Å gjøre 
dette for hele landet vil også innebære mye arbeid. En løsning 
kan da være inntil videre å benytte naturgeografisk 
regioninndeling av Norden med en del justeringer. Et eksempel på 
en slik justering vil være å tillegge vann og kystområder større 
vekt i regioninndelingen. 



2. FRILUFTSLIV OG VASSDRAGSTYPER (av Jon Teigland). 

Formålet med notatet er først og fremst å oppsummere 
hovedprinsipp for klassifisering av vassdrag og begrunne 
kriterier for utvelgelse av "type- og referansevassdrag". 

2.1. Begrepet friluftsliv. 

Friluftslivsbegrepet omfatter her alle former for 
fritidsaktiviteter i naturområder hvor fysisk aktivitet og 
opplevelse av natur er sentralt for utøverne. For disse formene 
for fritidsgjøremål i naturen er det naturkvalitetene som er det 
vesentligste opplevelsesgrunnlaget. 

Det vil imidlertid også være naturlig å ha med også fysisk 
passive former for naturopplevelse i fritiden, dvs. former som er 
knyttet til reiseliv og opplevelse av natur fra bil og tog. For 
disse formene for fritidsgjøremål er det ofte landskapets 
"skjønnhet" eller "villskap / dramatikk" som gir de store 
opplevelsene. 

Det vil også være rimelig å ha med i vurderingene 
fritidsaktiviteter som foregår i naturområder hvor det er 
aktiviteten i seg selv som er den dominerende opplevelsen for 
utøverne, f.eks. padling, fiske etc. I denne sammenhengen er det 
vassdragets egnethet som er det viktigste kjennetegn. 

2.2. Hovedtyper av vassdrag. 

Med denne forståelsen av friluftliv som er gitt over, kan en 
skille mellom tre hovedtyper av vassdragsområder: 

"villmarks-vassdrag" hvor urørt natur er viktigste kriterium 

"landskaps-vassdrag" hvor "skjønnhet" eller 
"villskap/dramatikk" er viktigste kriterium 

"rekreasjons-vassdrag" hvor egnethet for bestemte 
aktiviteter er viktigste kriterium. 

Inndelingen utelukker ikke hverandre og det vil være vassdrag som 
kan høre til alle tre kategorier sammtidig. Om vassdrag som kan 
dekke flere "funksjoner" skal vurderes som mer verdifulle, skal 
være usagt. 

For å gjøre en slik tredeling anvendbar kreves det nærmere 
presisering av kriterier for "skjønnhet/villskap/dramatikk" og av 
egnethet for ulike typer av aktiviteter. 

2.3. Regionalisering av vassdrag. 

I tillegg til en typifisering ut fra hovedfunksjoner 
opplevelsesmessig, er det nødvendig å gruppere vassdragene utfra 
bruksverdi eller tilgjengelighet fra brukernes bosted. 



Med den spredte bosettinga vi har i Norge, er et hovedproblem å 
avklare hvilke bostedsområder en skal ta utgangspunkt i (byer, 
tettsteder og/eller bygdesamfunn), samt å trekke opp grensene for 
de reiseavstander som er akseptable. 

Områder som mange personer kan bruke daglig, dvs. bynære 
vassdrag, har i det siste fått høy prioritet i norsk 
friluftslivspolitikk. Avgrensningen av begrepet bynært er ikke 
klargjort, men trolig kan en regne inntil omlag en halv times 
reiseavstand. 

Enkelte undersøkelser fra Norge antyder dessuten at en kan trekke 
en grense rundt ca. 2 timers reiseavstand fro hvor langt folk er 
villig til å reise på heldagstur. Det kan derfor være naturlig å 
avgrense en friluftslivsregion i Norge til soner av ca. 2 timers 
reiseavstander, dvs. til regioner av forholdsvis begrenset 
omfang. En slik normativ avgrensing innebærer at en tar sikte på 
å gi alle nordmenn muligheter for å oppleve ulike hovedtyper av 
vassdragsnatur til daglig dersom de ønsker det. Undersøkelser fra 
andre land viser forøvrig at fysiske barriærer for ferdselen, som 
større fjorder (ferjeforbindelser) og fjelloverganger, kan gi 
klare avgrensinger av aktuelle regioner. 

Den hovedinndeling av vassdragstyper som dermed blir foreslått 
er: 

VASSDAGSTYPER 

! Villmark; Landskap; Rekreasjon; 
I 

Reiseavstand urørt natur skjØnnhet! egnethet 

dramatikk 

Bynært 

(O - 1!2 timer) 

Dagsturområde 

( 1/2 - 2 timer) 



3.TYPE- OG REFERANSEVASSDRAG I FORHOLD TIL FRILUFTSLIV OG 
FORSKNING OM FRILUFTSLIV (av Lars Emmelin). 

Notatet ser på om begrepene "typevassdrag" og "referansevassdrag" 
er brukbare i forhold til planlegging og forskning rundt 
friluftsliv og som begrep i vernediskusjoner hvor friluftslivets 
interesser skal bli ivaretatt. 

3.1. Friluftsliv og regioninndeling. 

Vi savner en brukbar regioninndeling av Norge som er egnet for 
friluftslivsforskning. Vi vet egentlig ikke engang om en 
regioninndeling har noen mening fordi vi ikke vet om det er noen 
interessante regionale særtrekk ved friluftslivet. Da ses det 
bort fra slike trivielle trekk som at båtliv vanligvis utøves på 
vann, at klattring gjøres i fjell og at elgjakt i noen grad er 
avhengig aven elgstamme. 

Forholdet mellom begrepene og befolkningskonsentrasjon og 
administrativ inndeling av landet er heller ikke klar. 
Befolkningskonsentrasjonen påvirker bruksmønster og intensitet. 
Administrativ inndeling vil påvirke de tiltak, både av positiv og 
negativ art, som blir satt iverk og påvirker mulighetene til 
friluftslivsutøvelse. 

3.2. Friluftsliv og vassdragsbegrepet. 

Selve vassdragsbegrepet er ikke helt enkelt i forhold til 
bruksmønster. Hvilke aktiviteter skal betraktes som avhengig av 
vassdraget? 

på fottur langs en elver naturligvis elven en del av opplevelsen 
od dens kvaliteter vil påvirke opplevelseskvaliteten. Men hva med 
fjellklatring? En klatrer som er helt opptatt av det tekniske i 
sporten vil påvirkes anderledes av om vassdraget i dalen nedenfor 
er utbygd enn en som setter naturopplevelse sentralt. 

Det er mao. ikke kun et spørsmål om å kjenne brukernes 
preferanser, men også om hvilke brukere en skal ta hensyn til. 

3.3. Type- og referansevassdragsbegrepene. 

"Et typevassdrag skal representere et større antall vassdrag i 
den regionen det tilhører." 

Denne definisjonen av typevassdrag fokuserer problemet med å 
bruke begrepet i friluftslivsammenheng. 

Et referansevassdrag skal være en informasjonsressurs. I 
naturfaglig sammenheng er det særlig for å gi mulighet til 
forskning på naturlige kontra menneskeinduserte forandringer. 



3.4. Bruk av type- og referansebegepene for friluftsliv. 

3.4.1. Typevassdrag. 

I mangel av relevant regioninndeling er det ikke mulig å plukke 
ut typevassdrag. Enten kan en koble seg til en eksisterende 
naturfaglig regioninndeling og prøve å se på 
friluftslivsutøvelsen i denne regionen. Dette kunne være en 
fornuftig fremgangsmåte dersom det hadde vært enighet om en 
felles regioninndeling for alle faggrupper. 

3.4.2. Referansevassdrag. 

Den naturfaglig verdien av referansevassdrag savner i stor grad 
interesse for friluftslivsforkningen. Innen friluftsliv vil 
"naturlig forandring" i vassdraget sannsynligvis være mindre 
interessant enn f.eks. 

-tekniske inngrep i naturen andre steder som påvirker 
bruksmønster ("displacementeffekter"), 

-tilretteleggingstiltak som påvirker hvilke brukergrupper som 
benytter området, 

-forandrede vurderinger i befolkningen som påirker interessen for 
ulike aktiviteter. 

Hvis hensikten med referansevassdrag er å gjøre forskningen i 
stand til å gi beslutningsunderlag for konsekvensanalyser for 
fremtidige utbygginger, vil friluftslivsforskningen ha behov for 
både uberørt natur og vassdrag hvor basisdata om bruken før 
inngrep eksisterer. 

3.5. Forslag til kriterier for vassdragsklassifisering for videre 
arbeid. 

For å koble friluftslivsforskning til det naturfaglige arbeidet 
bør et sett kriterier være naturfaglige eller kunne baseres på de 
naturvitenskapelige beskrivelsene av vassdrag. En komplettering 
med kulturvitenskapelige kriterier trengs sannsynligvis. Det 
andre sett kriterier er brukernes behov for bestemte 
forutsetninger for bruken og et tredje sett vil være det aktuelle 
bruksmønsteret, "dagens bruk". 

De to første kan kombineres i en matriseform til en form for 
egnethetsvurdering. En slik vurdering finnes for enkelte vassdrag 
og noen aktiviteter. F.eks. er det gjort for elvepadling. 

En inventering av egenskaper ved vassdraget må imidlertid også 
kombineres med "sekundære kvaliteter" som kommer av beliggenhet, 
avstand til befolkningskonsentrasjoner, etc. 

Dessuten er det naturligvis en kobling mellom "primær" og 
"sekundær" kvalitet. I ferien vil de fleste forlange høyere 
kvaliteter for å gjøre en lang reise mens mulighetene til å utøve 
en aktivitet daglig vil kompensere for lavere kvalitet. 
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