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Verneplan IV for vassdrag 

Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr 
89 (1984-85» ble det vedtatt at arbeidet skulle videre
føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner 
skulle Olje- og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for 
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering 
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndeparte
mentet. 

Det ble re oppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguler
inger med vassdragsdirektøren som formann. NVE fikk i 
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og 
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har 
forberedt materialet for utvalget. 

prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar 
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren, 
vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nord
land, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av 
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens 
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som 
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær. 

Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for 
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagom
råder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi, 
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinter
esser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å 
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner 
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier. 
En del av det innsamlede materialet er publisert i insti
tusjonenes egne rapportserier, men noe er også publisert 
i NVEs publikasjonsserie. 

Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har 
kun klargjort dem for trykking. på grunn av økonomiske 
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid . 

Jon Arne Eie 
prosjektgruppens formann 

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget 
Foto: Jon Arne Eie 
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SAMMENDRAG 
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ABSTRACT 

This report describes results of geological studies in 34 watercourses in the Norwegian county of 
Nordland in connection with the 4th Norwegian National Watercourse Protection Plan. The county has 
been divided into six natural regions: The coastal region, the northern fjord region, the southern fjord 
region, the glacier region, inland mountains and Lofoten-Vesterålen. Their conservation status has 
been assessed on a 4-point scale. 

Saltelva and Gardselva (Andøya) have very high geological conservation status. The following 10 
watercourses have high conservation status: Hestadvassdraget, Lakselva, Laksåga, Rånaelva, 
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watercourses have average status: Groelva,Trollelva, Lappvasselva, Bonnåa, Lommerelva, Urvollelva, 
Silavassdraget, Soksenvikelva, Botnelva, Gardselva (Hinnøya), Åelva, Sneisvassdraget, Bresjeelva, 
Sørvågvassdraget and Åvatnet. 7 watercourses have low geological conservation status: Sagelva, 
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FORORD 

Denne rapporten omhandler geofaglige undersøkelser i tilknytning 
til verneplan IV. Oppdraget er gitt til Hydrologisk avdeling, VHB 
av Vassdragsdirektoratets Natur og Landskapsavdeling. 
Prosj ektleder for den geofaglige delen har vært Jim Bogen, san 
har utarbeidet den metodiske delen av rapporten, og kapitlene an 
Kystregionen, søndre Fjordregion, Breanrådene og Indre hØyfjell. 

Ragnhild Hougsnæs og Margrethe Elster har skrevet an vassdragene 
i Nordre Fjordregion og an Soksenvikelv og Ingeoorgelv. Deler av 
kapitlet om Saltelv er hentet fra en rapport utarbeidet av Per 
Einar Faugli. Sverre Husebye og Hans Orristian Olsen har skrevet 
om vassdragene i Lofoten-Vesterålen. 

Denne rapporten anfatter h:Jvedsakelig vassdrag san er befart i 
1988. 

Fotografier er tatt av forfatterne der ikke annet er spesielt 
nevnt. Det sarrme gjelder utarbeidelse av andre illustrasjoner. 

Oslo, oktober 1990 

jørn Wold 
fung. avdelingsdirektør 
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1. INNLEDNIN:;. ME'IDDIKK 

I de geofaglige undersøkelsene i tilknytning til verneplan IV 
vurderes fluvialgearorfologi, storformer og kvartærgeologi . Verne
interesser knyttet til disse faganrådene er tatt med her. Av 
ressursmessige hensyn er oppnerksanheten konsentrert an vassdrags
nære anråder, og an kvaliteter san er sterkt utsatt for endringer 
hvis det gjøres inngrep i vassdraget. Under befaringene har det 
vært lagt størst vekt på fluviale prosesser og former. Vurderinger 
av kvartærgeologiske foroold bygger h:Jvedsakelig på det san 
tidligere er Cbkumentert. 

l. 1 Hovedtyper 

I en fluvialgearorfologisk vurdering av et vassdrag er sediment
produksjon og sedimenttransport en viktig faktor fordi sediment
transportens størrelse og sanmensetning er avgjørende for hvordan 
fluviale landfonner utvikles. Storformene i landskapet vil også 
være av betydning fordi de danner bibetingelsene for hvordan de 
fluviale landformene bygges opp. 

Målinger av sedimenttransporten i norske vassdrag har vist at det 
er store individuelle forskj eller mellan vassdragene. Sediment
tilgangen i 1X>rske vassdrag skj er lxNedsakelig ved subglasial 
sedimentproduksjon og fluvial erosjon i kvartære lØsmasser. Tilfør
sel av nyprodusert materiale fra fysiske forvi tringsprosesser er 
bare av betydning i visse anråder. 

Material transporten er svært forskjellig i vassdrag med ulike 
sedimentkilder. Også klima og hydrologisk regime er av betydning. I 
en vurdering bØr målet være å plassere representative vassdrag i 
h:Jvedgruppene for hver region san kan avgrenses ut i fra sediment
transport, hydrologisk regime, storformer, berggrunnsgeologi, fore
kanster av ulike typer løsmasser, o. a. 

Material transporten i vassdragene danner gnmnlaget for klassi
fiseringen. Undersøkelser av erosjon, transport og sedimentasjons
prosessene er derfor sentrale i verneplanarbeidet. 

Vassdraget klassifiseres fØrst etter type sedimentkilder. Mange 
vassdrag vil være sanmensatte med mange ulike typer sedimentkilder. 
En må da anslå betydningen av de forskj ellige kildenes sediment
produksjon i vassdragets sedimentbudsjett. 

Norske vassdrag kan klassifiseres i fire h:Jvedtyper. 

1. Brevassdrag - Ulike bretyper i forskjellige berg
arter og landskap vil erodere for
skjellig. 

Il. Vassdrag i morener og glasifluviale avsetninger - De 
- viktigste sedimentkildene er under

graving av skråninger i kontakt med 
lØpene, ravine-erosjon i morene, 
massebevegelse og lØpserosjon. 



Ill. Lei:rvassdrag 
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- Sedimentkildene varierer med relieff 
og menneskelige inngrep. Sedimenter 
tilføres fra ravine-erosjon, masse
bevegelse i fonn av jordskred og 
jordsig , overflateerosjon. 

IV. Høyfj e11 vassdrag- Høyfj e11 vassdrag uten breer danner 
en egen type. Mengde og type lØsmas
ser innenfor nedbØrfeltet er, sammen 
med vegetasjon, viktige faktorer for 
vassdragets utvikling. 

Hovedlandfonnene og det hydrologiske regimet vil gi ulike 
betingelser i forskjellige deler av landet. Målet må derfor 
være å velge ut minst ett representativt vassdrag innenfor 
hovedgruppene i de forskjellige landsdelene med sikte på 
bruk san referanse for transport- og erosjonsprosessene. 

Et viktig punkt er å bedØmme mobiliteten av materialet i 
løpene. Når transportintensi teten er stor, vil dette sette 
preg på løpene med et mangfold av bankesystemer • Hvis 
material tilførselen er li ten, vil løpene være irregulære og 
uten sarn:ne fonnrikdcrn. 

l. 2 Bedctmning 

a) Material transportens størrelse og intensi tet er bestem
mende for hva slags fonner san utvikles i vassdragene: 

Elvesletter 

Sandurer 

Delta 

Elvevifter 

- En elveslette er i geomorfologisk 
forstand en slette i el vens nivå san 
er dannet ved erosjon eller akkumu
lasjon av materiale san er transpor
tert med elven. 

- Forskjellige typer utvikles avhengig 
av material transportens samnenset
ning og prosesser. 

- Et forgrenet elveløpssystem san dan
nes foran isbreer under stor tilfør
sel av grovmateriale. 

- Akkumulasjonsfonner san dannes når 
en elv strømmer inn i et stillestå
ende vannbasseng og materiale avset
tes. 

- Forekommer san forskjellige typer i 
fjorder og innsjøer, avhengig av 
bassengdyp og material tilfØrsel. 

- Akkumulasjonsfonner san dannes når 
en elv strømmer fra et fjellområde 
og ut på et sletteland slik at 
gradienten avtar. 
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b) El veløpskarakterisering 

Elveløpene karakteriseres etter løpsm;7)nstre, bunn
materiale, transportintensitet og relasjon til dalen 
elven løper gjennom. 

eks. Meander 
forgrenede lØp, anastaIDse 
canyon, lØp i fast fjell 

c) Vassdragets status 

Under dette punktet undersøkes om formene i vassdraget er 
dannet av aktive prosesser eller om det dreier seg om 
fossile former sam ikke er dannet av dagens prosesser. 

1. 3 Verdivurdering 

Et vassdrag med stor verdi kan egne seg sam naturdokument. 
Vassdraget vil vurderes hØyt hvis det: 

a) eksisterer en klar sarrrnenheng mellom former og pro
sesser i vassdraget. 

b) fins et mangfold av prosesser og former i vass
draget. 

c) kan etableres en krornIogi . Dvs. at det kan sees en 
utvikling. F.eks. at borkjerner fra innsjøer i 
vassdraget kan gi opplysninger om materialtran
sport, hyppigheten av flommer eller klimaforhold i 
tidligere tider. 

d) er et typevassdrag for en naturregion. Vassdrag sam 
er egnet sam type- og referansevassdrag har vært 
ansett for å ha særlig stor vitenskapelig verdi (se 
f . eks. Gj essing 1980). Med typevassdrag menes et 
vassdrag sam er . representativt for en naturregion. 
Et referansevassdrag er et vassdrag hvor naturpro
sessene får gå mest mulig upåvirket slik at de kan 
danne en standard sam endringene i påvirkede vass
drag kan måles not. 

1.4 Mål 

Vassdragene skal kunne rangeres ut ifra vitenskapelig 
verdi. Dvs. betydningen for: 

- Forskning. Referansevassdrag med aktive proses
ser. Egnede vassdrag instrumenteres. 

- Undervisning og faglig utvikling. Vassdrag med klare 
former og prosesser kan være særlig 
verdifulle ekskursjonsobjekt. 
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1.5 Rangering av vassdrag 

I følge retningslinjer beskrevet av Nybo (1989) skal alle 
vassdrag rangeres etter en firedelt skala, angitt med 
stjerner. 

- Liten verneverdi * 
- Middels verneverdi ** 
- stor verneverdi *** 
- Meget stor verneverdi **** 

I de geofaglige rapportene angis en rangering etter en 
samlet vurdering av vassdragenes fluvialgearorfologiske og 
kvartærgeologiske kvaliteter. Det tas også hensyn til 
generelle gearorfologiske trekk ved landskapet, oftest 
beskrevet under avsnittene an lxwed1andfonner. Rangeringen 
er utfØrt innenfor geofaglige regioner. Inngrep i vass
draget vurderes san et negativt trekk og uberØrte vassdrag 
rangeres htlyere enn vassdrag med mange og anfattende 
inngrep. 

2. GEOFAGLIGE RffiIONER I OORDLAND 

på bakgnmn av karakteristiske trekk ved storfonner , hydrologisk 
regime, berggnmn, lØsmasser og erosjonsprosesser og 
sedimenttransport kan det avgrenses forskjellige naturregioner i 
Nordland. Dette er: Kystregionen, Nordre og søndre fjordregion, 
Indre Høyfjell, Breanrådene og Lofoten-Vesterålen. Hver av 
regionene kan deles inn i flere sub-regioner. Se fig. 1. En nærmere 
beskrivelse er gitt under de enkelte kapitlene. 

Inndelingen i regioner er en måte å systematisere felles trekk ved 
vassdragene. Regionene vil imidlertid også kunne få en viktig 
funksjon i vassdragsforvaltningen. 

Vassdragene innenfor hver region eller sub-region vil reagere noen
lunde likt ovenfor inngrep. Det bør utvelges et eller flere type
vassdrag san er representative for hver region eller sub-region. 
Disse vassdrag kan denned danne referanse og benyttes san databank 
for endringer i de øvrige. Lokaliseringen av vassdragene san er 
undersøkt i tilknytning til denne rapporten er vist i fig. 2. 
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Sub-region 

NORDRE FJORDREGION 

-r--r-----INDRE HØYFJELL 
KYSTREGIONEN 

-I-+--~---SVARTISEN 

_.l,-,~;..,..,-----SØNDRE FJORDFiEGION 

o 100 200krr 

NORDLAND FYLKE 

Fig. 1. Geofaglige regioner i Nordland. Breanråder: F=Frostisen, 
G=Giccej åkka, B=Blåmannsisen, O=Okstindbreen, 
H=Høgtuvbreen. 
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Fig. 2. Beliggenheten av vassdrag i Verneplan IV san er befart 
i tilknytning til denne rapporten. 
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3. KYSTREX;IONEN 

Kystregionen omfatter den ytterste delen av fastlandet og øyene 
utenfor. 

Kystsonen i Nordland avgrenses først og fremst på grunnlag av 
strandflatens utstrekning. Strandflaten er en lavtliggende flate 
foran hØye kystfjell. I Nordland er strandflaten særlig bred, med 
et stort antall øyer. Det fins en rekke restfjell ofte med 
tindetopJgrafi og loddrette stup, fig. 3, fig. 4. 

Fig . 3. Karaktertrekk ved kystsonen. utsyn fra Sjonafjorden med 
Lovunden og Trena ute i havet. 

Det hydrologiske regimet i kystregionen er karakterisert san H3 L3 
etter Gottschalk et al (1978). Dette innebærer at den største 
avrenningen foregår i hØstmånedene og at lavvannsperioden inn
treffer an sæmeren på gnmn av hØy evapotranspirasjon og lite 
nedbØr. 
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Fig. 4. Hestadelvas nedbØrfelt. M711, M l: 50 000. 

3.1 Vassdrag nr 143, (154.2Z) HESTADVASSDRAGET 

Hestadelvas nedbØrfelt dekkes av kartblad 1827 III Sandnessjøen 
(M711, M l: 50 000). Elva drenerer et anråde på 13 kJ:n2 på øya 
DØnna på Helgelandskysten. 

3.1.1 Berggrunn, storformer 

Berggrunnen i nedbØrfeltet består av omdannete kambrosiluriske 
bergarter, glimnerskifer og glimnergneis. 

Storformene på DØnna er karakteristiske for kystsonen i Nordland. 
De tre store toppene IlØnnmannen, Litinden og Høgtuven på henholds
vis 858 ffi, 670 ffi og 736 ffi rager over det lavereliggende strand
flatenivået. Hestadel va har sitt utspring på nordØstsiden av 
Høgtuven, løper not NV gjennan Finnbuvatn og Matstuvatn. Fra 
Matstuvatn går elven not Sø og løper ut i havet ved Hestad, fig. 4. 



3.1.2 

3.1.3 
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Områdebeskrivelser, f1uvia1e former og prosesser 

strekningen Hestad - Matstuvatn 

på denne strekningen løper elva gjennom glasifluviale avsetninger 
fra sluttfasen av siste istid. Elva har skåret seg gjennom 
løsmassene. En rekke stille loner avløses av strekninger hvor elva 
løper med større strømhastighet over blokkmateriale som har blitt 
liggende igjen etter utvasking av finmaterialet. Terrassene er 
rundt 10 m hØye og bevokst med vegetasjon. Enkelte steder er det 
dannet små raviner hvor det sporadisk tilføres litt materiale til 
hovedelven. En kornfordelingsanalyse av materialet i ravinene (se 
fig. 5) viser 60% middels grav silt og 40% sand. Enkelte steder i 
bakevj ene i hovedel ven er det små avsetninger av suspendert 
materiale. Kornfordelingsanalyse (fig. 6) viser at dette materialet 
er mer finfordelt enn prøven fra terrassen. 18% er sandig og 22% er 
silt, hvorav 10% er finsilt. Sideelvene skjærer seg også dypt ned i 
løsmassene. Bunntransporten i vassdraget er for lav til at det kan 
bygges opp elvesletter i noen utstrekning. I nærheten av Matstuvatn 
drenerer elva myrområder. Det er bygget ut et lite delta der elva 
løper ut i havet ved Hestad. 

Ramskardlia 

I Ramskardlia renner elva gjennom et skogsområde før den reruler ut 
i Finnebuvatn. Material transporten er noe større på denne del
strekningen. Det transporteres endel grus og sand sem burultran
sport. Kornfordelingskurven i fig. 7 viser 38% sand, hovedsakelig 
grav og middels sand, og 62% grus. på strekningen nærmest Finnebu
vatn er det bygget opp små elvesletter. Flomsedimentene i elve
slettene består for en stor del av sand med et innslag (ca 15%) av 
silt, fig. 8. 

Materialtransporten er imidlertid av moderat størrelse og setter 
ikke i utstrakt grad preg på burmformene i elveløpene. I de øvre 
deler av Ramskardlia ligger det immobile stein og blokker i lØpet. 

Verdivurdering 

Det kan ikke dokumenteres fluviale prosesser og former av spesiell 
faglig interesse. Vassdraget har imidlertid interessante storformer 
og trekk som er typiske for kystregionen. Vassdraget vurderes 
derfor å ha midlere til stor (***) verneverdi. 
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4. NJRDRE FJORDRffiION 

Vassdragene i Nordre Fjordregian er lokalisert i området fra 
Ofotfjorden og Lofoten/Vesterålen sørover til Saltdalen. Se fig. 1. 
Den relativt smale landstripen fra kysten til riksgrensen 0PP
stykkes av flere store og dype fjorder san forgreiner seg inn i 
landmassivet. Felles for vassdragene i regionen er at de munner ut 
i en av disse fjordene. 

Landskapets utforming for øvrig varierer relativt mye - i fØrste 
rekke langs en sanering øst-vest med avtakende relieff rrot kysten. 
Hvor stor andel av vassdragenes nedbørfeI t og hJveddrenering sem 
ligger i hØyereliggende viddeamråder, er også avgjørende for 
vassdragets gearorfologiske særpreg. Videre er gearorfologien i 
vassdrag san ligger nær resente isbreer (Frostisen, Helldalisen), i 
større grad karakterisert av botner og har generel t et brattere og 
mer vekslende relieff enn de øvrige. Brepåvirkningen i vassdragene 
ved Frostisen og Helldalisen er for øvrig av liten størrelsesorden 
og tilsier ikke at vassdragene skilles ut i en egen kategori eller 
klassifiseres sarnnen med vassdragene i breamrådene. 

I fjordregianen har avrenningen en cbninerende vårflan med en 
sekund:er flan an hØsten. Lavvannsperioden inntreffer i scmner
månedene. 

De fleste vassdragene i regionen drenerer områder san dcmineres av 
kambo-siluriske bergarter - hovedsakelig lettforvitrelig glimmer
skifer og kalkstein eller glimnergneis. Unntak fra dette er de to 
lavlandsvassdragene på HamarøyjUlsvåg i ytre strøk av 
rx>rdre fjordsone der berggrunnen består av granittisk grunnfjell. 

I hØyereliggende områder er lØsmassedekket generelt meget tynt. 
Mektigheten av kvartære lØsmasser i lavereliggende områder synes i 
stor grad å følge berggrunnsgeologien med mer løsmasser i områder 
OCminert av kambro-siluriske bergarter enn i grunnfjellsanråder. I 
de fleste vassdrag er det avsatt glasifluvialt materiale nær 
munningen i fjorden - tildels san store glasiale deltaavsetninger. 

4.1 Vassdrag nr 152, ( 162. 2Z) LAKSELVA 

Vassdraget (fig. 9) ligger i Skjerstad karmune og dekkes av 
kartblad 2029 Il Misvær og 2028 I Beiardalen (M711, M 1: 50 000). 
NedbØrfeltets areal er 163 kJn2 • 
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Fig. 9. Sentrale partier av Lakselvas nedbØrfelt. 
M7ll, M 1:50 000. 

resent elveslette/del ta 

_ fossilt del ta 
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4.1.1 Berggrunn, storformer 

Berggrunnen i anrådet er av kambro-silurisk alder, og består 
hovedsakelig av fyllittiske bergarter som er omdannet i varierende 
grad og inneholder smale soner av andre bergartstyper som f. eks 
kalkstein. 

Geomorfologisk domineres anrådet av N-S gående topografiske linjer 
betinget av berggrunnsstruktur. Hovedlinjene skjæres av mindre ø-V 
gående linjer. Dette topografiske mønsteret gjenspeiles i 
vassdragets vinklede drenringsrrq)nster. 

Vassdraget drenerer fra fjellvann 500-600 ro o.h. og munner ut i 
Misværfjorden ved Misvær etter en lØpsstrekning på 2-3 mil. 

Fra de hØyeste partiene har elva et moderat fall mot Sørdalen i 
øst. 8Ørdalen er videre slakt hellende mot nord. El vas gradient 
øker på løpsstrekningen orientert Ø-Vover terskelen mellom 
Sørdalen og Misværdalen. Misværdalen som er orientert N-S, heller 
slakt mot Misværfjorden. Dypere glasiale bassenger, stedvis oppfylt 
av vann, veksler med partier der elva går i stryk over fast fjell. 

4.1.2 LØsmasser 

I Sørdalen fra Furuhaugen til Vestermosæter er dalbunnen oppfylt av 
glasifluviale sedimenter; gcx1t sortert sand med økende grus- og 
steininnhold inn dalen. Sedimentene har et klart definert øvre nivå 
ca 3 ro over dagens elveslette. 

Ved Vestermosæter tynner dekket av sortert materiale ut. Inn dalen 
fra Vestermosæter er det generelt tynt morenedekke over fjellet. 
Blokk og større stein er spredt i overflaten. 

Ved stormoen er det imidlertid obsexvert løsmasser av stor 
mektighet i vestlige dalside. Dette er sannsynligvis rester av den 
laterale moreneryggen av Preboreal alder beskrevet av Andersen 
(1975), som kan følges langs hele vestlige dalside i Sørdalen og 
Misværdalen. 

I Misværdalen er det beskrevet to parallelle rygger i dalsiden. 
Disse korreleres med glasiale frontavsetninger i form av endemorene 
og breelvdelta ved Misvær (Andersen 1975). 

Tykkelsen av IØsmassedekket i Misværdalen varierer en del. I 
bassenger og slakere dalparti er det stedvis relativt mektige 
glasiale avsetninger. 

Sam omtalt under anrådebeskrivelsene, representerer resent 
foxvitring av den fyllittiske berggrunnen en vesentlig 
sedimentkilde, spesielt i de sørligste partiene. 
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4.1.3 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

store Gåsvatnet - Langvatnet - Gåsvasselva 

store Gåsvatnet (555 m o.h.) ligger i et glasialt utformet basseng 
med slake fjellsider inn lIDt vannet. Den fyllittiske berggrunnen er 
IIDrderat vi tret. LØsmassedekket er generel t tynt og usarrrnenheng
ende, eventuelt er fjellet kun dekket av torv. Bekkene san drenerer 
inn lIDt vannet, fører li te materiale. Ved utlØpet av el va fra store 
Gåsvatnet lIDt Langvatnet (506 m o.h.) går lØpet i fast fjell. 

Karstformer. Mellan store Gåsvatnet og Langvatnet går en tilnærmet 
500-800 m bred N-S gående sone med velutviklede karstformer i 
kalkbergarter . Sonen er sanmenfallende med en markant endring i 
vegetasjonen. Fra snau fjellvegetasjon med h:Jvedvekt på lav/lIDse og 
lyng i lavereliggende anråder, endres vegetasjonen drastisk og 
blir mer frodig med bl.a. fjellbjørk og rikt utvalg av urter med 
htJyt krav til nærings:innl'x)ld i jordsironnet. 

Kj emisk vi tring relatert til overflateavrenning og kanalisert 
fluvial aktivitet har gitt følgende former i fjelloverflaten: 

1) Sterk framheving og avrunding av oorisontal lagning 
2) Karren - vertikale avrundede forsenkninger/riller på skråstilte 

bergflater 
3) Nøkkelhullfonner - avrundede sprekker i fj ellet begyrmer og 

slutter blindt 
4) Underjordiske bekkeløp 

Karakteristiske vegetasjonsendringer indikerer at karstsonen har en 
utstrekning i lengderetningen på minst 7 km og fØlger bl. a. hele 
vestsiden av Langvatnet og dalføret videre sørover. 

Gåsvassel va har et irregulært lØp med rroderat gradient. El va løper 
fra Langvatnet i vest og går i 5ørdalen sanmen med flere 
småelver /bekker sem drenerer nedbØrfeI tets ht;yereliggende anråder 
i sør. Disse er alle tilførselsbekker/-elver til 5ørdalselva. 

5ørdalsel va: Øvre partier til Samkansten 

5ørdalsel vas gradient er generelt meget lav . Elveløpet går 
imidlertid stedvis over terskler i fast fjell og danner her stryk 
og mindre fosser. Små jettegryter er observert ved et lite 
fossefall 0.5 km sør for VesteriIDsæter. 

Resent forvitring i den fyll i ttiske berggrunnen gir kontinuerlig 
material tilførsel til elva. 

LØpsstrekninger i fast fjell veksler med smale, aktive fluviale 
parti karakterisert av gressbevokste sidebanker eller midtbanker av 
finkornig materiale, h:Jvedsakelig finsand og silt. Bankesystemene 
indikerer kontinuerlig material forflytning - erosjon i sedimentert 
materiale, transport og ny sedimentasjon. 

Disse akkumulative nivåene - elveslettene - blir bredere nedstDøms. 
Det aktive laget er imidlertid fortsatt av li ten mektighet. Ved 
VesterIrOsæter er sj iktet maksimaltO. 5 m mektig (fig. 10). 
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Fig. 10. Elveslette ved Vesternosæter i sørdalen. I bakgnmnen et 
ca 3 m hØyere glasifluvialt nivå. 

Bunnmaterialet i elveløpet består av stein og grus. stedvis er 
utviklet større bankesystemer av grovkorning materiale san 
indikerer aktiv bunntransport i perioder med hØy vannføring. 

sørover fra Vestermosæter er elveløpet nedskåret i glasifluvial 
sand beskrevet tidligere. på strekningen Vestenrosæter - Samkansten 
er dagens elveslette smal. 

sørdalsel va: Samkansten - Fw:uhaugen 

Ved Samkansten løper en anfattende drenering fra øst (Svartvatnet 
og Østerdalselva) sarnnen med sørdalselva, og elveløpet endrer 
karakter. En velutviklet 15-20 m bred elveslette skilles klart fra 
et eldre, glasifluvialt nivå i godt sortert sand ca 3 m over det 
resente. Det gamle nivået er lX)8 bredere enn dagens elveslette. 
Elveløpet san er bredt og stilleflytende med sandbunn, slynger seg 
i store meanderbuer. Fig. Il viser et avsnørt elveløp delvis 
gjenvokst av sumpvegetasjon. Kornfordelingsanalyse (fig. 12) av en 
sedimentprøve fra leveene langs dagens lØp viser at flammaterialet 
vesentlig består av grov silt og fin sand (70-75%). Sedimentet 
inneholder også middels-fin silt (8%), middels sand (15%) og lX)8 

grov sand. 

En annen sedimentprøve fra elvesletta inneholder mer sand (80%) og 
med et silt- og grusinnhold på henholdsvis 15% og 5% (fig. 13). 
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Fig. 11. Avsnt>rt elveløp delvis gjenvokst av SLnllpVegetasjon på 
8Ørda1se1vas elveslette sørøst for Furuhaugen. 
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Svartvatnet (305 ID o.h. ) ligger i et grunt g l asialt basseng med 
slake skråninger inn not vannet . LØsmassene rundt varmet er stedvis 
meget sandige. 

Revselva 

LØpsstrekningen mellan FUruhaugen og Kykkel vatn benevnes Revselva. 

Ved Furuhaugen løper elva not vest over fjellterskelen som skiller 
5Ørdalen fra Misværdalen. Elva går i stryk, stedvis nedskåret i 
fast f j ell. Bunnmaterialet i lØpet er vesentlig stein. 

Sannsynligvis foregår det en aktiv f orvitring/ erosj on i de kambro
siluri ske bergartene langs lØpet. Ved overgangen mellan terskelen 
og lavereliggende, flatere partier går elveløpet gjennom et gjel. 
Elva tilfØres her materi ale ved utrasinger fra sidene. Nedenfor 
gj elet går el va i rol ig stryk og er større og mer åpen med øyer i 
lØpet . 

Revselvas delta. Qnrådet rundt Kykkel vatnet (195 ID o.h. ) represen
terer et dypere basseng innerst i Misvær-dalen. Revselva drenerer 
inn i bassenget fra øst og lØper sammen med sideelver f ra sør og 
vest . Elva har akkumulert en meget bred og lang elveslette/ delta
slette (Tverrbrermmyran) 1- 2 ID over dagens elveløp . OVer del taslet
ten ( fig. 14) har el va et meandrerende forløp med pålagring av sand 
i innersvingsbankene , mens yttersvingene undergraves. Avsnørte 
kroksjøer indikerer tidligere elveløp. 

Ved innløpet i varmet har el va sandbunn. Flansediment i leveene 
langs lØpet består hovedsakelig av sand. 
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Fig. 14. Meandrerende elveløp over Revselvas delta i Kykkelvam. 

Brekkelva 

Brekkelva lØper mellan Kykkelvamet og Skardsvamet (162 m o.h. ) 

Langs lØpet er det stedvis to slettenivåer. Dagens elveslette 
ligger 1-2 m over vannspeilet. Nivået skilles fra et eldre, 
sannsynligvis glasifluvialt nivå 3-5 m over dette. Bredden av 
nivåene varierer langs lØpet. Bunnmaterialet i lØpet er grovkornet 
(grus og enåstein). 

Brekkelvas delta i Skardsvam er langt mindre enn Revselvas delta. 
Deltasletten er ca 50 m bred. Ved irmløpet er det lagt opp en stor 
midtbanke. En kornfordelingsanalyse (fig. 15) viser at de finkor
nige del tasedimentene består av silt (60%) og sand (40%), hoved
sakelig innen finsandfraksjonen. på vestsiden av deltasletten er 
det relativt mektige glasifluviale sedimenter. Disse er sterkt 
ravinerte. 

Lakselva 

Lakselva løper fra Skardsvamet og rrrunner ut i Misværfjorden. 
ElvelØpet har rroderat gradient not nord og går i stryk dels gj ennan 
løsmasser, dels i fast fjell. 

I det slake partiet ved KarbØl skjærer elva seg ned i mektige 
løsmasser. Massene er en viktig materialkilde til el va i dette 
partiet. Bunnmaterialet i lØpet er relativt grovt. Bankesystemer 
indikerer aktiv tran.spJrt av bunnmaterialet. Fra KarbØl not Misvær 
lØper elva dypt nedskåret vest for Nonsåsen - et restfjell nær 
munningen av Misværdalen. 
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Ved Lakselvas munning kan følgende 3 nivå skilles ut: 
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Det glasifluviale nivået utgjør en mindre rest av et breelvdelta 
fra isavsnel tingen mellan 10 000 og 9 000 før nåtid. Toppflaten 
indikerer et havnivå 116 meter htJyere enn dagens. Det foregår i dag 
ingen vesentlig materialtransport til elva fra disse sedimentene 
vest for lØpet. Imidlertid lØper en relativt anfattende drenering 
inn mot Lakselva fra fjellområdene i øst, og sideelvene tilføres 
materiale fra de glasifluviale sedimentene san i dette partiet er 
finkornige og ravinerte . 

Den eldre deltasletten (fig. 16) san utgjør det meste av Misvær 
sentrum, er sannsynligvis avsatt i tiden tnniddelbart etter 
isavsneltingen. Elva eroderte da i de mektige glasiale løsmassene 
ved Misvær og i Misværdalen for øvrig. Sedimenttilførselen var 
følgelig større enn under dagens forhold, og den store fossile 
deltasletten ble bygget opp til datidens havnivå. 

Dagens elveløp er nedskåret i disse sedimentene. Det kanaliserte 
lØpet går i stryk i store buer over sletten. Bunnmaterialet er 
grovt. . 

Det resente deltaet har stor utbredelse og indikerer htJy material
transport i Lakselva også under dagens forhold. 

Kornfordelingsanalyse (fig. 17) av en sedimentprøve fra deltaet 
viser at materialet i toppsj iktet vesentlig består av grus (63%) og 
sand (35%) med en mindre andel silt. Finkornig materiale sedimen
teres distalt. 
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Fig. 16. Lakselvas lØp er nedskåre t i en stor fossil del tasl ette 
ved Misvær. 
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4.1.4 Verdivurdering 

Relativt lang lØpsstrekning , i hovedsak lav-rroderat gradient og 
kontinuerlig material til førsel gir utvikling av klare f1uviale 
fonner. 

I sørdalen er det en suksessiv utvikling nedstrltms not en godt 
utviklet elveslette . I Misværdalen danner glasiale bassenger - de 
dypeste oppfyl t av vann - f1uviale akkum..l1asjonssystemer. Det 
innerste av disse er spesielt velutviklet og godt egnet til å 
dokt.nnentere fluviale prosesser på en deltaslette. 

De 3 akkum..llasjonsnivåene ved munningen i Misværfjorden gir 
grunnlag for å sette utviklingen av vassdraget inn i en 
kronologisk sarnnenheng. 

I gitte kalksoner er det utviklet karakteristiske karstfonner. 
stedvis er det utviklet små jettegryter i den fyllittiske 
berggrunnen. Videre er resent vitring i fast fjell en betydelig 
sedimentkilde langs vassdragets sørligste partier. 

Spesielt i nederste del er vassdraget utsatt for tekniske inngrep, 
sandtak, bebyggelse mn. Vassdraget har typeverdi for regionen. 

Vassdraget gis stor verneverdi (***). 

4.2 Vassdrag nr 156, ( 166. 5Z) LJl.KSAGA 

Vassdraget (fig. 18) ligger i sørfold kamn.me. NedbØrfeI tet dekkes 
av kartblad 2129 I Sisovatn, 2129 IV Fauske og 2130 Il Gjerdal 
(M 711, Ml: 50 000). NedbØrfeltets areal er 229 kffi2. 

Østlige partier av vassdraget inngår i Rago Nasjonalpark. Befaring 
med helikopter omfattet kun Langvatnet, Langvasselva, Faulvatnet og 
FaulvassforsenjSleipdalselva i de hØyereliggende områdene i nord og 
vest not Leirfjorden. De nedre partier av Laksåga er ikke befart. 

4.2.1 Berggrunn, storfonner, løsmasser 

Berggrunnen i området består hovedsakelig av granitt og granodio
ritt. r-bt nasjonalparken i øst kanner det inn soner av glirrmer
skifer og kalkstein av kambro-silurisk alder. 

Fjellområdene er karakterisert av mange små og store vann i 
glasiale bassenger i berggrunnen (fig. 19). I nordvest er vannene 
langstrakte og orientert tilnærmet SV-N/J sanmenfallende med berg
grunnens strøkretning . Terrenget er slakt undulerende med i hoved
sak lavt-rroderat relieff. Lengst i nord er større botner uterodert 
i Faulvasskardfjellet (800-900 m o.h. ). 

I fjellområdene er løsmassedekket tynt og usarnnenhengende. 
Dalbunnen i lavereliggende strøk har mye lctrnasser: ravinerte 
terrasser, randavsetninger og kvartære avsetninger med mye leire. 
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Fig. 18. Sentrale partier av Laksågas nedbørfelt. Rago nasjonalpark 
til høyre i kartbildet. 
M 711, M 1:50 000. 
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Fig. 19. Fau1vatnet ved utlØpet av Fau1vasse1va. 

4.2.3 Områdebeskrivelser, f1uvia1e former og prosesser 

Langvatnet - Langvasselva 

Langvatnet (426 m o.h.) ligger i et stort og langstrakt glasialt 
basseng i fjellgrunnen. Relieffet er størst i nord hvor delta fra 
Svadfjellvatnet (488 m o.h.) san fyller opp en større botn i fjell
massivet, drenerer inn not varmet. Ved innløpet i Langvatnet bygges 
det ut et lite delta. I strandsonen er det generelt et tynt belte 
av sand. 

Langvassel va lØper gj enn::m relativt slakt terreng mellan Langvatnet 
og Faulvatnet. Brede flate partier der varmet flyter rolig, veksler 
med brattere partier der elva går i stryk over fast fjell. Elva har 
stedvis sandbunn i de brede, rolige partiene. 

Faulvatnet - FaulvassforsenjSleipdalselva 

Faulvatnet (317 m o.h.) ligger i et stort glasialt basseng i fjell
grunnen (fig. 19). Glattskurte svaberg er et karakteristisk trekk 
ved landskapet rundt varmet. stedvis er det noe mer lØsmasser. 
små bekkesig transpJrterer her sand inn not varmet, og sedimentene 
akkumuleres i et belte innerst i bukta. 

Elva fra Faulvatnet løper gjenn::m fast fjell og faller bratt -
Faul vass forsen - not Sleipdalen hvor den løper sanmen med 
Sleipdalselva. Sleipdalselva går i stryk med rroderat gradient til 
Lakshola hvor dal gradienten flater ut. Elva løper her sanmen med 
Laksåga. Nedstrctms sanmenløpet har elva et meandrerende forlØp over 
en smal elveslette (fig. 20). Disse nedre partiene er ikke befart. 
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Fig. 20. Oversikt over Laksågas lØp nedstntrns sanmenløpet med 
Sleipdalselva. 

Heller :ikke Laksågas lØpsstrekning distalt for nasjonalparken er 
befart. Kartbildet kan imidlertid indikere at løpsstrekningen over 
TjØ:rnm:JeI1 i Storskogdalen meandrerer over en bred elveslette. I 
følge Faugli (1977) og Presterud og Faugli (1985) har vassdraget et 
kanplekst og faglig interessant deltaanråde, bl.a. pga. store 
tidevannsforskjeller . Deltaet er IX>e berØrt av veibygging. 

4.2.4 Verdivurdering 

Geofaglig er Laksåga et interessant vassdrag. Innen et forroldsvis 
lite nedbØrfelt er det samlet kv~eologiske, landskapsmessige 
og fluvialgeomorfologiske trekk som er typisk for fjordregionen. 

Landskapsmessig omfatter vassdraget løsmasse fattige hØyfjellsanråder 
og frodige dalanråder . Kv~eologisk omfatter nedbØrfeI tet et 
norenetrinn, samt glasifluviale terrasser i ulike nivåer. De mest 
interessante fluvialgeomorfologisk formene er den velutviklete 
elvesletten i Storskogdalen og deltaet i Nordfjorden. Fossefallet 
ned not vassdragets lavereliggende, :ikke befarte partier, er 
særpreget med et fall på ca 150 ffi. 

Vassdraget utenfor Rago nasjonalpark gis stor verneverdi (***). 
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4.3 Vassdrag nr 157, (167.62Z) SAGELVA 

4.3.1 

Vassdraget (fig. 21) ligger i Sørfold kanmune og dekkes av kartblad 
2130 III Helldalisen (M 711, M 1: 50 000). NedbØrfeltets areal er 
17 kffi2 • 

Fig. 21. Sagelvas nedbØrfelt. 
M 711, M 1:50 000. 

Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen består hovedsakelig av sure grani ttiske dypbergarter 
med glimmerskifer/glimmergneis av kambro-silurisk alder i partier. 

Vassdraget drenerer et stort glasialt basseng i sørlige del av 
Sørfold og munner ut i Sagfjorden san skjærer seg inn i landmas
sivet mellom de større fjordene Sørfolda og Nordfolda. Bassenget 
san er orientert tilnærmet SV-NØ og altså følger berggrunnens 
strøkretning, er tildels preget av botner, og dette gir bassenget 
en noe irregulær utforming. 

4 middels store/små vann - Øvervatnet (32 mo. h. ), Mellanvatnet/ 
Nervatnet (18 m o.h.), og Tjørna (27 m o.h.) - fyller opp de 
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dypeste forsenkningene i bassenget. Vannene utgjør et 
dominerende trekk i kartbildet av vassdraget. 

Den lengste elvestrekningen løper mellan Øvervablet og Mellan
vablet. Mellanvablet og Nervablet er kun ski l t av en ca 100 m lang 
elvestrekning. Sagelva san drenerer fra Nervablet, har en lØps
strekning på 1 km før den munner ut i Sagfjorden. 

En tinderekke (700-1 000 mo. h.) ankranser bassenget i de indre og 
midtre partier. Nær fjorden er landoverflaten slakere med et 
relieff på 100-150 m. 

Det er lite løsmasser i anrådet. Stedvis er de bratte fjellsidene 
blankskurte etter eksfoliasjon og med en del grovt rasmateriale i 
de nedre partier. En del av løsmassene i bunnen av bassenget 
er sannsynligvis avsatt av glasiale prosesser i tillegg til 
fluviale. 

4.3.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Øvervablet - Mellanvablet 

Mindre elver løper inn mot Øvervablet fra hØyereliggende anråder. 
Elvene transporterer åpenbart en del materiale, spesielt gjelder 
dette anrådet i sørvest. Det er imidlertid li ten lateral 
sedimenttransport i strandsonen. 

Elva mellan Øvervablet og Mellanvablet har et meandrerende forløp 
gjenn::m et myrlendt anråde. Gradienten er meget lav -
hØydeforskjellen etter en lØpsstrekning på ca 3 km er kun 14 m. 

El va lØper sarrrnen med drenering fra Tj Ørna like før innløpet, og 
det bygges ut et delta i Mellanvablet. De finkornige deltasedi
mentene er dekket av ca 0.5 m torv. En kornfordelingsanalyse (fig. 
22) av sedimentene viser et sand.innh:>ld på 95% med hovedtyngden 
innen fraksjonen middels sand. Prøven inneholder kun 1% grus og 
3-4% silt. I selve elveløpet består bunnmaterialet hovedsakelig av 
sand, grus og store stein. 

MellanvabletjNervablet - Sagelva 

Spesielt rundt Mellanvablet er det mye rasmateriale i de bratte 
fjellsidene inn mot vannet. Fjellsidene har her vært utsatt for 
eksfoliasjon i stor målestokk. 

Terrenget mellan Mellanvablet og Nervablet er myrlendt med skrinn 
vegetasjon. Ved innløpet i Nervablet bygges det ut sandige 
sedimenter, og det er dannet øyer av grus og stein. Dette kan 
tyde på at terskelen mellan de to vannene er bygd opp av løsmasser 
og at elva vasker sedimenter fra denne ut i Nervablet. 

Rundt Nervablet skråner fjellsider uten vesentlig lØsmassedekke inn 
mot vannet. Sagelva løper nedskåret i fjell mot Sagfjorden. 
Material transporten på løpsstrekningen er li ten, og det bygges ikke 
ut delta ved munningen i Sagfjorden. 
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Fig. 22. Kornfordelingskurve for sedimenter fra delta i Mellamvatn. 

Verdivurdering 

Vassdraget drenerer et glasialt utformet landskap med overfor
dypede bassenger og torner. Relieffet er stedvis hØyt bl.a. med 
tindefonnasjoner . Hoveddreneringsåren løper rnellan en rekke vann i 
liten hØyde over havet. 

LØsmassedekket er genereI t tynt, men kan stedvis være av nc>e større 
mektighet. Det bygges ut et mindre del ta i et av vannene. Ved 
munningen i fjorden sedimenteres lite materiale. 

Det er ikke observert objekter av spesiell geofaglig interesse i 
vassdragets nedbØrfelt. 

Vassdraget gis li ten verneverdi (*). 

4.4 Vassdrag nr 158, (167.6Z) GROELVA 

4.4.1 

Vassdraget (fig. 23) ligger i sørfold kcmnune og dekkes av kartblad 
2130 IlIHelldalisen (Mlll, MI: 50 000). NedbØrfeI tets areal er 
46 krn2. 

Berggrunn, storformer , løsmasser 

Berggrunnen består av glimnerskifer og glinmergneis av karnbro
silurisk alder. 

To store vann - Tennvatnet (164 m o.h.) og Grovarnet (99 m o.h. ) 
utgjør et dcminerende trekk i vassdraget. Vannene ligger i slake 
glasiale bassenger i fjellgrunnen. De hØyeste fjellpartiene i 
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Fig. 23. Groelvas nedbØrfelt. 
M 711, M 1: 50 000. 
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anrådet ligger 700-900 m o.h. Korte elvestrekninger - Termelva og 
Groe l va - løper mellan de to varmene og mellan Grovatnet og 
Sagfjorden. 

I SØ-lige partier av sørfold er SV-NØ gående topografiske linjer et 
daninerende gearorfologisk trekk. Vassdraget ligger i grensesonen 
mellan dette partiet og det topografisk mer irregulære landskapet 
med botner og markert relieff san preger anrådet rundt isbreen 
Helldalisen (vassdrag 159 og 160). 

Tennvatnet og Tennelva følger det SV-NØ gående topografiske 
mønsteret, mens Grovatnet og Groe1va følger en ø-V gående forsenk
ning. Det er lite kvartære løsmasser i anrådet. Hovedsakelig er 
løsmassedekket tynt og usanmenhengende over berggrunnen, eller 
fj ellet er kun dekket av torv. Qnrådene rundt varmene er myrlendte. 

4.4.2 Qnrådebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Termvatnet - Tennelva 

Omkringliggende fjellsider heller slakt inn mot Termvatnet. Totalt 
er relieffet 100-300 m. Flere mindre elver drenerer inn mot varmet 
fra og gjenrx:m myrlendte anråder. 

Termelva løper nedskåret i en liten elvedal. LØpet går tildels i 
fast fjell. 

Grovatnet - Groelva 

Slake fjellsider heller inn mot Grovatnet san ligger i bunnen av et 
basseng. De ankringliggende fjelltoppene rager opptil 800 m over 
bassenget. 

Flere store sideelver bl.a. Termelva drenerer inn mot varmet. 
Norbotnelva drenerer et større anråde i øst og nordØst . Sideelvene 
transporterer sand inn mot varmet og bygger ut små del ta ved 
innløpet (fig. 24). Lan<]'s strandlinj a er det videre et bel te av 
sand med anrikning av sand i bukter. 

Groe1va løper med moderat gradient mot fjorden. LØpet går stedvis i 
fast fjell. Stedvis er det i lØpet midtbanker av grovt materiale. 

Groelva bygger ut et større delta i Sagfjorden (fig. 25). 
Del taflaten san oversvrtmnes ved h;t>yvarm, består i toppsj iktene av 
finkornig materiale med anrikning av grus ytterst på deltaflaten. 
Dette ytre partiet utgjør strandsonen ved lavvarm. En utvasket 
strandsone med anrikning av grus og stein i overgan<]'en mot den 
vegetasjonsdekkede indre deltasletten markerer havnivå ved h;t>yvarm. 

Det marine deltaets beliggenhet innerst i Sagfjorden beskytter mot 
sterk marin abrasjon. Selv an de utvaskede strandsonene indikerer 
en viss bØlgepåvirkning , peker den rette deltafronten og sedimen
tenes kornstørrelse i retning av at deltaet hovedsakelig formes av 
fluviale prosesser. 
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Fig. 24. Sidebekker og -elver transporterer sand inn not Grovatnet, 
og snå del ta bygges ut ved innløpene . 

Fig. 25. Groelvas delta i Sagfjorden. 
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4.4.3 Verdivurdering 

Slake glasiale bassenger oppfylt av vann og korte elvestrekninger 
karakteriserer vassdragets dreneringsmønster. 

Vassdraget har få spesielt interessante objekter bortsett fra et 
større delta san bygges ut ved Groelvas rrrunning i fjorden. En 
skjermet beliggenhet medfører at deltaet hovedsakelig formes av 
fluviale prosesser og er relativt mindre påvirket av marin 
abrasjon. 

Vassdraget gis middels verneverdi (**). 

4.5 Vassdrag nr 159, (167. 7Z) TROLLELVA 

Vassdraget (fig. 26) ligger i sørfold kcmnune og dekkes av kartblad 
2130 III Helldalisen (Mlll, M l: 50 (00). NedbØrfeltets areal er 13 
kJn2 • 

4.5. l Berggrurm, storformer , løsmasser 

Generelt består berggrurmen i sørfold av rnetamorfe karnbrosiluriske 
sedimenter san glinmerskifer og glinmergneis. Et mindre parti med 
granitt og granodiori ttiske bergarter i sørvest anfatter imidlertid 
vestlige halvdel av vassdragets nedbØrfelt. 

Vassdraget er brepåvirket . Hovedtyngden av vannet drenerer fra 
sørlige del av isbreen Helldalisen, 1100-1300 m o.h. Fjellmassivet 
rundt breen er gj ennanbrutt av dype botner. 

Et stort vann - Trollvatnet (157 m o.h.) - daninerer kartbildet av 
vassdraget. Trollvatnet fyller opp bunnen aven langstrakt N-S 
orientert botn. Breelva fra Helldalisen faller bratt inn rrot 
vannet. Trollelva drenerer den relativt korte strekningen rnellan 
Tro11vatnet og Sagfjorden. 

Det er sv.ært lite løsmasser i anrådet. I de bratte fjellsidene 
rundt Trollvatnet består løsmassene hovedsakelig av rasmateriale. 
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Fig. 26. Trollelvas nedbØrfelt. 
M 711, M 1:50 000. 

Onrådebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Helldalisen ~ Trollvatnet 

Breelva fra Helldalisen løper hovedsakelig over fast: fjell, tildels 
san fossefall i de bratteste partiene (fig. 27). Stedvis til føres 
elva materiale fra rasuasser langs lØpet. 
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Fig. 27. Breelva fra Helldalisen faller bratt inn mot Trollvatnet. 

Glasialt erosjonsmateriale og skredmateriale transportert av 
breelva avsettes ved innløpet i Trollvassbotnen i IX>rdenden av 
Trollvatnet. Viftedel taet san bygges ut her, består av gravko:rnig 
materiale med. gnIS og stein i toppsj iktet. El va har et forgrenet 
forløp over vifta san er bygget opp med. relativt hØy gradient i 
overflaten. 

Bratte fjellsider omkranser Trollvatnet. på vestsiden fører glatt
skurte svaberg direkte ut i varmet. Foruten material tilførsel via 
breelva, tilføres varmet materiale i form av skred og steinsprang 
fra fjellsidene. 

Trollelva - Sagfjorden 

Trollelva løper hovedsakelig i fast fjell (fig. 28). Landskapet 
preges av stor utbredelse av glattskurte svaberg tilsvarende 
områdene ved Trollvatnet. stedvis ligger store stein i elveløpet. 

Ved Trollelvas munning i Sagfjorden er det avsatt et lite belte av 
gnIS og stein (fig. 28). 
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Fig. 28. Trollelvas utlØp i Sagfjorden. 

4.5. 3 Verdivurdering 

Vassdraget er brepåvirket . Landskapet karakteriseres av dype 
botner i fjellmassiv med hØyt relieff og korte bratte elveløps
strekninger not fjorden. Sedimenttilførselen til vassdraget 
kammer i det vesentlige fra breerosjan og fra forvitring/skred. 

Akkumulati ve fonner dannes der IØpsstrekningene rmmner ut i 
vann/sjø. Det grovkornige glasifluviale viftedeltaet i Trollvatnet 
er velutviklet. Høy gradient i overflaten gjenspeiler det gitte 
akkumulasjonsmiljøet med stor material til førsel og momentan 
avlastning av transportert materiale idet el val fossen løper inn i 
vannet. 

Vassdraget er lite berørt av teJmiske inngrep og har en viss 
referanseverdi. 

Vassdraget gis middels ve:meverdi (**). 

4.6 Vassdrag nr 160, ( 168. 2Z) LAPPlJASSELVA 

Vassdraget (fig. 29) ligger i Steigen og sørfold karmuner og dekkes 
av kartblad 2130 III Helldalisen (Ml11, M 1: 50 (00). NedbØrfeltets 
areal er 25 kJn2 • 
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Fig. 29. NedbØrfeltet til elv fra Lappvatnet. 
M 711, M 1:50 000. 

Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen består av glimmerskifer av kambro-silurisk alder. 

Hoveddreneringsåren løper gjennom et glasialt utformet dalføre. 
Relieffet er hØyt med bratte dalsider og relativt bred dalbunn. 
Dalføret er orientert tilnærmet N-S med dreining mot NV-SØ i 
sørlige og nordlige partier tilsvarende en av de topografiske 
hovedlinjene i dette området av Sørfold. Dalførets høyeste parti 
som representerer vannskillet mellom vassdraget og vassdrag 158, 
ligger 155 m o.h. 

Lappvatnet (33 m o.h.) ligger i et dypere basseng i dalbunnen og 
fyller tilnærmet halvparten av dalens lengde. Mellom bassenget og 
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utlØpet i Vinkfjorden er det en bred terskel i fast fjell. 

Langs hele dalføret løper en omfattende drenering inn fra fjell
områdene i øst og vest. De hØyeste fjellpartiene i vest ligger over 
1300 m o.h. Helldalisen representerer et kompleks av flere større 
og mindre isbreer i dette området. Fjellpartiene i øst er brefrie, 
og de hØyeste toppene ligger ca 1000 m o.h. 

Glasiale løsmasser fyller opp dalbunnen i de øvre partiene. 
LØsmassene i de bratte dalsidene består mest av vi tringsmateriale. 
Nær utlØpet i fjorden er det en større mektighet glasiale sorterte 
sedimenter (fig. 31), sannsynligvis en glasifluvial frontavseb1ing 
fra isavsmel tingen. . 

4.6.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Lappvasselva 

Elva drenerer NV-over fra Botelvatnet (155 m o.h.) 1-2 km gjennan 
et slakt, myrlendt dalparti (fig. 30). Elva har her enten et meget 
rett forløp eller går i store bukter med en stedvis velutviklet 
elveslette. 

Fig. 30. Lappvassel va. Fra parti i Lappvasskardet hvor el va har et 
meandrerende forløp over en elveslette. 
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M::>t nord øker gradienten, og elva løper med rroderat fall gjennc:m et 
anråde med tynt og usarnnenhengende løsmassedekke over fjellet. 
LØpet går stedvis i stryk over fast fjell. 

Lappvatnet - Vinkfjorden 

Lappvassel va bygger ut et stort del ta i Lappvatnet . En kurvet 
subakvatisk deltafront kan observeres 100-200 m distalt for 
munningen. Deltaet består mvedsakelig av sand og silt. 

Det foregår en betydelig material transport inn mot Lappvatnet via 
utrasning o:J skred o:J via drenering fra høyereliggende anråder. 
SkredlØP i dalsidene forekommer vanlig. Pga. det markerte relieffet 
er det videre flere fossefall inn mot vannet. 

Fra Lappvatnet går elveløpet hovedsakelig i fast fjell. LØpet 
følger en mindre nedskjæring over fjell terskelen san skiller 
Lappvatnet fra Vinkfjorden. Distalt for terskelen er elveløpet 
nedskåret i mektige glasifluviale sedimenter. Sedimentene 
representerer sannsynligvis et del ta fra isavsmel tingen avsatt 
under et hØyere havnivå enn dagens. 

Det foregår aktivelveerosjon i de gamle deltaavsetningene. 
Sedimentene representerer følgelig en betydelig materialkilde til 
det resente deltaet (fig. 31) san bygges ut i fjorden umiddelbart 
neds1:ntms • 

Fig. 31. Elva fra Lappvatnet bygger ut et delta i Vinkfjorden. 
umiddelbart oppstrøms deltaet er elva nedskåret i mektige 
glasifluviale løsmasser. 
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En elveslette/deltaslette ligger i nivå 1-2 m over dagens elveløp. 

Tekstur og utforming av dagens delta tolkes sam et resultat av 
vekselvirkning mellan fluvial sedimentasjon og marin abrasjon. 
Deltaets toppsjikt består av grovt materiale - stein og grus -
etter at strømmer og bØlgepåvirkning har vasket ut sand og finere 
partikler. 

4.6.3 Verdivurdering 

Vassdraget er karakterisert av drenering inn m:::>t et stort vann og 
av relativt korte løpsstrekninger . LØsmassedekket er genereI t tynt, 
men med en større glasifluvial avsetning nær fjorden. 

Langs hoveddreneringsåren inn m:::>t Lappvablet er det stedvis 
akkLnnulert elvesletter, og et stort del ta bygges ut ved munningen i 
Lappvablet . 

Langs den korte løpsstrekningen fra Lappvablet m:::>t fjorden er 
fluvial erosjon og akkLnnulasjon begrenset til de nedre partiene. 
Fluvial erosjon i glasifluviale sedimenter tilfører her elva 
materiale og en elveslette/del tas lette akkumuleres nedstrømB. 
Deltaplattformen formes både av fluviale og marine prosesser. 

Vassdraget kan ha en viss referanseverdi. 

Vassdraget gis middels verneverdi (**). 

4.7 Vassdrag nr 161, (167 .3Z) OONNM 

4.7.1 

Bonnåvassdraget (fig. 32) ligger i sørfold kamrune. El vas nedbØrfeI t 
er 75 ~ (Presterud & Faugli 1985). NedbØrfeltet dekkes av kartblad 
2130 Il Gjerdalen og 2130 III Helldalisen (M 711, M 1:50 000). 

Berggrunn, storformer, løsmasser 

Størstedelen av Bonnåas nedbØrfeI t består av metamorfe kambro
siluriske bergarter. Mest fremtredende i dette anrådet er glimner
skifer og glimnergneis. Gjennan anrådet løper bånd av kvartsskifer/ 
kvartsitt og av kalkmarm:::>r / dolani ttmarm:::>r. Helt nord i nedbØrfeI tet 
går glimnerskiferen over i granittiske bergarter. Den samnensatte 
geologien i anrådet gjenspeiles tildels i sedimentene og sedimentpro
duksjonen i nedbØrfeltet. 

Vassdraget drenerer N-S gjennan en glasialt utformet dal med bred 
dalburm og markert relieff. De fleste av tilløpselvene drenerer inn 
fra de hØyeste toppene i vest. De hØyeste delene av nedbØrfeltet 
ligger over 1000 m o.h. 

De viktigste kildene for fluvialerosjon og material transport er 
kvartære avsetninger og resent forvitring av berggrunnen. Andersen 
(1975) har beskrevet glasifluviale terrasseavsetninger ved 
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Fig. 32. Bonnåas nedbØrfelt. 
M 711, M 1:50 000. 
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sørfjororoen og Ørnes, dvs. på notsatt side av og lengre irm i 
forhold til fjorden. Disse terrassene er bygget opp til nivåer 
henl'nldsvis 109 og 107 ID o.h. Rester av avsetninger i tilsvarende 
nivåer, trolig fra Boreal tid, kan også spores i nedre del av 
vassdraget. 

4.7.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Horndalsvatnet 

Horndalsvatnet (111 ID o.h) er relativt dypt og" er argitt av 
blankskurte berg. Flere steder står delvis begrodde raskjegler ut i 
vatnet. Bekker drenerer i rasmaterialet og frakter løsmasser ut i 
innsjøen. Strendene er relativt bratte med smale littoralsoner, så 
ncer san i n:JeI1 viker på østsiden av vatnet. Løsmaterialet i disse 
vikene er vesentlig sand san tilføres vannet fra mindre bekkeløp. 

Horndalselva 

Elva går hovedsakelig i stryk. Midtre deler av elva har slakest 
profil. Her er el va stedvis forgrenet med begrodde øyer i lØpet. 
Gradienten i nedre deler av elva er relativt bratt. Nær sarrmenløpet 
med Bonnåa består bunnmaterialet av grovkornet materiale. Store, 
flate stein i elveløpet er "hauget" opp i midtbanker og sidebanker 
( fig. 33). Materialets kornstørrelse varierer fra "heller" på over 1 
ID i diameter til småstein og grov grus. Det ser ut til å foregå en 
kontinuerlig forvitring av berggrunnen langs elveløpet. Berggrunnen 
består her av lettforvitrelige karnbro-silur bergarter. 

Bonnåa 

Øverste delen av Bonnåa er en strekning med et fX)8 meandrerende 
elveløp. Her har elva stedvis bygget opp en smal elveslette . 
Elvesletta består av torv iblandet minerogent materiale (flansedi
menter ). Flansedimentene består av silt og finsand hvorav mye er 
glinmer fra glimnerskiferen. Langs og i elveløpet er det gressvege
tasjon. Dette skyldes rolige strc;t:mforhold og bra nceringstilførsel i 
elva. 

Lengre neds~ veksler elva mellan stryk og stilleflytende partier. 
(fig. 34). Elva er her ca 20 ID bred med et dekksjikt av stein og 
grus. Enkelte store steiner i elveløpet danner naturlige "terskler" 
san demner opp for vannmassene. 

Langs elva er det en del dyrka mark. Her er det mulighet for stor 
avrenning av løsmasser utenfor vekstsesongen. Bekkeløp har skåret seg 
ned i glasifluviale løsmasser. Løsmateriale føres ned not hovedel va 
ved bekkerosjon, ravinering og ras ned not elveløpet. Bekkeløp 
frakter også "rasmateriale" helt ned til elva. på denne strekningen 
går elva vesentlig i stryk. Elvebunnen har her et dekksjikt av stein. 
Bredden av elveløpet er 20-30 ID. 

Ved TjØrna går elva stilleflytende med en elveslette med små vatn på 
hver side av elveløpet. Disse småvatna ser ut til å være i ferd med å 
gro igjen. 
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Fig. 33. Horndalsel va I1æ!I:' sarrrnenløpet med Bonnåa. 

I nederste delen av vassdraget går elva i stryk med steinburm. Det 
ble observert en aktiv erosjonsskråning i løenasser ned not elve
lØpet. Elveløpet har side- og midtbanker av stein hvor det foregår 
aktiv transport. Sedimentene var noe mer finkornet nedstTItms enn 
oppstTItms på bankene. Bonnåas delta i Leirfjorden har topset av grus 
og sand. 
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Fig. 34. Bonnåa. Strykparti veksler med mer åpent parti der 
strømforholdene er roligere. 

4.7.3 Verdivurdering 

Bonnåa lØper med rroderat gradient gjeruxm et glasialt utfonnet 
dalføre med relativt bred dalbunn og markert relieff. 

Elva tilføres materiale ved vitring i karnbro-siluriske sedimentære 
bergarter og ved ravinering, utrasing og erosjon iglasigene 
sedimenter . 

Det er stedvis akkumulert smale elvesletter langs lØpet. Grovt 
bunntransportert materiale danner i partier midt- og sidebanker . Et 
delta bygges ut ved Bonnåas munning i fjorden. 

Vassdraget gis middels verneverdi (**). 

4.8 Vassdrag nr 164, (168.7Z) LaiMERELVA 

La11nerel va (fig. 35) ligger i Steigen kamrune. Vassdragets nedbØrfelt 
dekkes av M711-kartene (M 1: 50 (00) 2130 IV Nordfold og 2130 I 
Sagfjorden. NedbØrfeltets areal er 76 J.an2. 
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Fig. 35. Lommerelvas nedbØrfelt. 
M 711, M l: 50 000. 
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4.8.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen i nedbØrfeltet består vesentlig av gl.imnerskifer med 
strøkreb1i..ng NN;l)-SSV. Landskapet er glasialtutformet med 
overlordypete basseng og botner til dels oppfyl t av fjordarmer, 
innsjøer og vann. Relieffet i nedbØrfeltet er stedvis bratt med 
fjelltopper på 1000-1100 m o.h. 

I de bratte fjellsidene er det lite løsmateriale med unntak av 
partier med vi trings- og skredmasser. I dalbunnen er det genereI t mer 
materiale, sannsynligvis både eldre glasialt materiale og fluviale 
sedimenter. 

Nær munningen i fjorden lØper elva nedskåret i en større glasifluvial 
avseb1i..ng, trolig avsatt proglasialt under deglasiasjonen. 

4.8.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Storvatnet 

Relieffet ned not Storvatnet (56 m o.h.) er stedvis bratt med smale 
littoralsoner. Det er spor etter både gamle og friske ras ned not 
vannet. Raskjegler går ut i vatnet og disse gjenn:::xnskjæres stedvis av 
bekkeløp san frakter løsmaterialet ut i innsjøen. Langs hele innsjøen 
tilføres materiale fra små sidebekker og små delta bygges ut i sjøen. 
Enkel te steder foregår det en tydelig lateral transport av sedimenter 
langs strendene. Et større del ta er bygget ut ved IX)rdenden av 
Storvatnet hvor to større bekkeløp munner ut (fig. 36). Før utlØpet i 

Fig. 36. Ved IX)rdenden av Storvatnet bygges det ut et større del ta. 
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storvablet går disse bekkene i meandrerende lØp over en 50-100 ro 
deltaslette. 

Lcmneren: storvatnet-Latmervamet 

Dette er en relativt kort strekning, ca 1 - 2 km. Elva er smal og går 
i stryk med store stein i lØpet. Ved innlØpet til Latmervamet (26 ro 
o. h.) er det ingen utpreget deltaavsetning. 

Latmeren: Latmervamet-Ballkjosen 

Dette er en elvestrekning på vel l km. De nederste delene av strek
ningen er karakterisert ved at elva har bygget opp et dekksjikt av 
10-20 an store stein. Også i elvekanten er det banker og skjæringer i 
relativt grovkornet materiale, dvs. grus og stein. 

Noe hØyere oppe i elva er det en aktiv erosjonsskråning i glasifluvi
ale lØsmasser (fig. 37). Dette er en viktig sedimentkilde for påbyg
gingen av deltaet i fjorden et par hundre meter lengre nedstrqYns. 

Ved Latmerens utlØp i Ballkjosen bygges det ut et marint delta. 
Topset på deltaet har banker av stein og grus. Dette er et tydelig 
fluvialt aktivt delta, men også strandprosesser påvirker deltaets 
form og forårsaker en viss transport av sedimenter langs strendene. 

Fig. 37. Nær Lommerelvas utlØp i Ballkjosen. Elva eroderer aktivt i 
glasifluviale løsmasser. 
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4.8.3 Verdivurdering 

Vassdraget drenerer et botn- og fjordlandskap med hØyt relieff. 
Dreneringsmt>nsteret er karakterisert av små elver san løper inn lIDt 
et langstrakt basseng, Storvatnet. Løpsstrekningene lIDt fjorden er 
relativt korte. 

Små, sandige delta bygges ut ved de mindre elvenes innløp i vannet. 
En bred, velutviklet deltaslette er bygd ut ved hoveddreneringsårens 
innlØp. Det foregår også stor massetransport inn lIDt vannet via skred 
og utrasninger. 

Nær munningen i fjorden løper elva gjennan og tildels nedskåret i 
eldre glasigene avsetninger. Avsetningene er en viktig sedimentkilde 
til deltaet som bygges ut i fjorden. Deltaet formes både av fluviale 
og marine prosesser. 

Vassdraget gis middels verneverdi (**). 

4.9 Vassdrag nr 166, (170.5Z) VARPELVA 

4.9.1 

Varpavassdraget (fig. 38) ligger i karmunene Tysfjord og Hamarøy. 
Kartblad 1231 Il Ulsvåg i M711-serien dekker vassdragets nedbørfelt. 
NedbØrfeltets areal er 91 krnf. 

Berggrunn, storformer , løsmasser 

Berggrunnen i anrådet består vesentlig av grani ttiske bergarter. Det 
glasialt utformete landskapet består av runde koller med forsenknin
ger imellom som helt eller delvis er fylt opp av innsjøer. Vassdraget 
må karakteriseres san et lavlandsvassdrag hvor de hØyeste kollene 
ligger 200-300 m o.h. Vassdraget består av en rekke vann med korte 
elvestrekninger imellom. 

Store deler av vassdragets nedbØrfelt har et relativt tynt løsmasse
dekke . Elvestrekningene løper h:Jvedsakelig gj ennan bunnrrorene. Ter
renget omkring elveløpet er flere steder myrlendt. 

Rundt Ski l vatnet nord i vassdraget er lØsmasser mer sandige. 
Sannsynligvis består løsmassene i dette området stedvis av 
glasifluviale sedimenter. Noe resent forvitring i fjellgrunnen 
forekarmer . 

4.9.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Mellanelva 

Dette er strekningen mellom Skilvatnet (35 m o.h.) og Kvannvatnet (29 
m o.h. ). Elva er på denne strekningen relativt sterkt hlllTIUspåvirket. 
Det minerogene bunnrnaterialet består h:Jvedsakelig av stein og 
finrnateriale, dvs. lite grus og sand. Det er liten fluvial aktivitet 
på elvestrekningen. 
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Kvannelva 

Kvannelva (fig. 39) er strekningen mellan Kvannvamet (29 ro o.h.) og 
Varpvab1et (4 ro o.h. ). Bunnmaterialet i elva er overveiende grovkor
net. store stein er rrosegrodde og representerer inm::>bil t bunnmateri
ale av utvasket rrorene. Bunntransport foregår i form av grus og 
mindre stein, til dels også sand. Det fineste løsnaterialet (sand) 
avleires i bakevjer. Sand og fin grus sedimenteres som flommateriale 
på "flekker" av elvesletter som er dannet langs lØpet. I elveløpet 
ligger både fossile, rrosegrodde steinbanker og aktive banker hvor det 
foregår transport i dag. Elva går slakt i stryk. Vannets brungule 
farge indikerer at elva er humuspåvirket. 

Fig. 39. Kvannelva 

Elva ved Sommerset 

Dette er en kort elvestrekning mellan Mellanvamet (8 ro o.h.) og 
Varpvab1et. Elveløpet går i fast fjell. Det foregår noe transport av 
stein og grus på strekningen. Ved veien rett før utlØpet i Varp
vamet, er det bygget ut en midtbanke av steinmateriale. Fingrus og 
sand legges opp i bakevj er. Ved munningen i Varpvamet går stein og 
grus som bunntransport. Li te helt finkornet materiale ble observert 
på deltaets overflate. 

Myrjokkelva 

Myrjokkelva er den lengste elvestrekningen i vassdraget. Elva 
drenerer fra Sø og munner ut i Mellanvamet etter en lØpsstrekning på 
6-7 km. Det ligger store stein og blokk i og langs elveløpet 
(utvasket rrorenemateriale) (fig. 40). 
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Fig. 40. Myrjokkelva øst for Lamannshaugen. 

Terrenget rundt elveløpet er myrlendt og er sterkt humuspåvirket. 
Noe sand og silt er avleiret sam flommateriale enkelte steder, dvs. 
det er ikke bare torvmyr. Den fluviale aktiviteten er også her 
relativt liten. 

4.9.3 Verdivurdering 

Topografi, hydrologisk regime og løsmassefordeling i vassdraget 
indikerer at materialtransport og fluviale formdannende prosesser er 
av li ten størrelsesorden. Vassdraget er li te interessant i geofaglig 
sanmenheng . 

Vassdraget gis li ten verneverdi (*). 
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Vassdrag nr 167, (171.1Z) FDRSAELVA 

Vassdraget (fig. 41) ligger i Tysfjord krnmune og dekkes av 
kartblad 1231 Il Ulsvåg (M711, M l: 50 000). NedbØrfeltets areal er 
31 kffi2. 

Fig. 41. NedbØrfeltet til elv fra Kilvatnet. 
M 711, M l: 50 000. 
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4.10.1 Berggrunn, storfonner 

Berggrunnen består av folierte sure dypbergarter , granitt C'XJ 
graIXldiori tt, av prekambrisk alder. 

Vassdraget er et lavlandsvassdrag C'XJ består av større vann C'XJ 
relativt korte elvestrekninger . Dreneringsmt>nsteret (fig. 41) 
gjenspeiler områdets N-S C'XJ ø-V gående tOP<:XJrafiske linjer. Det 
korsfo:rmede Kilvatnet (94 m o.h.) utgjør størsteparten av feltet. 
Vannet ligger i glasiale bassenger i et område med moderat relieff. 
stort sett heller omkringliggende områder slakt ned mot vannet. I 
vest og sør er det stedvis et mer markert og brattere relieff. En 
kort elvestrekning forbinder Kilvatnet med Forsåli tI vatnet (83 m 
o.h.). Fra Forsålitlvatnet drenerer Forsåelva fØrst mot sør C'XJ 
deretter NNØ mot Tysfjorden. 

4.10.2 Områdebeskrivelser, fluviale fonner og prosesser 

Kilvatnet - Forsålitlvatnet 

Ved Kilneset på vestsiden av Kilvatnet er fjellet dekket av sandige 
løsmasser av ukj ent mektighet. I strandsonen er det et utvasket 
belte av stein. Bunnmaterialet langs stranden for øvrig er sand. 
Dreneringen inn mot vannet utgjøres h:Jvedsakelig av småbekker og 
sig fra myrlendte områder. Myranrådets magasineffekt med dempende 
virkning på avrenning under ekstrernnedbØr / Sl1Øsmel ting, peker i 
retning av at bekkenes vannføring er jevn over tid. Videre er vege
tasjonsdekket tett C'XJ frodig. Sannsynligvis er derfor material til
førselen inn mot vannet relativt liten, og det er ingen synlig 
deltautbygging ved bekkeinnløpene . 

Forsåelva 

Forsåelvas lengste elvestrekning drenerer gjennom myrlendte områder 
i en slak forsenkning 40-60 m o.h. Området er ikke befart tilfreds
stillende, men er sannsynligvis sarrrnenlignbart med Veddalen nord 
for elvemunningen C'XJ nordØst for Forsåfjellet. I Veddalen er 
terrenget flatt C'XJ myrlendt. Berggrunnen er enten dekket av et tynt 
dekke av løsmasser eller av torv. Elvestrekningen er sannsynligvis 
C'XJså sarrrnenlignbar med partiet ved Fossum gård «20 m o.h.) hvor 
elva er relativt bred C'XJ lØper rolig gjennom et tilsvarende flatt, 
myrlendt område (fig. 42). stedvis er løsmassedekket tykkere C'XJ 
stedvis går lØpet over fjellterskler. 

Ved gården Forsa nær elvemunningen er det en større mektighet 
glasiale løsmasser . Elveløpet er nedskåret i disse. Massene er 
relativt usorterte med stor variasjon ikornstørreIse. 

El vas gradient er størst ved utlØpet fra Forsåli tI vatnet C'XJ nær 
munningen i Tysfjorden. Nær C'XJ ved elvemunningen løper elva gjennom 
fast fjell C'XJ danner stryk C'XJ små fosser. Blokk C'XJ større stein 
ligger i lØpet. 

Ved munningen i Tysfjorden bygges det ut et li te del ta (fig. 43). 
Toppsjiktet består av grus C'XJ stein. 



58 

Fig. 42. Forsåelva. Drenering gjenn::::m myrlendt parti ved Fossum 
gård. 

Fig. 43. Forsåelvas delta i Tysfjorc1en. 



59 

Det store Kil vatnet og de myrlendte anrådene langs vassdraget 
fungerer sannsynligvis stabiliserende på vannføringen slik at denne 
holder seg på et relativt j evnt nivå gj enncm sarrnerhal våret. Både 
løsmassefordelingen og det hydrologiske regimet tilsier derfor 
liten lateral materialtilførsel og sedimentasjon langs lØpet. 
Manglende fluviale akkumulasjonsfonner indikerer det sarrrne. Hoved
tyngden av massene idel taavsetningen ved munningen er sannsynlig
vis transportert kort avstand etter erosjon i løsmassene ved gården 
Forsa. 

4.10.3 Verdivurdering 

Vassdraget mangler større erosjons- og akkumulasjonsfonner , 
bortsett fra et mindre del ta ved utlØpet i fjorden. Vassdraget er 
geofaglig sett lite interessant. 

Vassdraget gis li ten verneverdi (*). 

4.11 Vassdrag nr 169, (173.3Z) RÅNAELVA 

Rånavassdraget (fig. 44) ligger i Ballangen kærnune. Vassdragets 
nedbørfelt er 96 ~ (Presterud & Faugli 1985). Nedbørfeltet dekkes 
av M711-kartbladene: 1331 I Skjornen og 1331 Il Frostisen. 

4.11.1 Berggrunn, storfonner 

Berggrunnen i nordlige del av nedbørfeltet består av gabbroide 
dypbergarter av kaledonsk alder. I sør består berggrunnen vesentlig 
av kambro-silurisk glimmerskifer/glimmergneis. 

Landskapet er glasialt fonnet med U-daler og avrundete fjell med mer 
alpine topper. Sentralt er et stort langstrakt basseng, Storvatnet 
(15 ffi o.h.), med en utsrekning N-S på ca 9 km. Relieffet er 1200-1300 
ffi. I sør har bassenget en bratt dalende mot fjellmassivet hvor 
Frostisen, et kanpleks av større og mindre isbreer, er lokalisert. 
Frostisen drenerer hovedsakelig mot sør og øst, kun meget små partier 
drenerer mot nord. Mindre botnbreer er lokalisert i øvrige hØyt
liggende partier av fjellene rundt bassenget. Storvatnet mottar 
drenering fra og utgjør lokal erosjonsbasis for størstedelen av 
Rånavassdragets nedbørfelt. 

Eiterelvdalen er en større sidedal i øst sam munner ut hengende i 
forhold til Storvatnet (fig. 45). En vesentlig del av avrenningen fra 
Ei terelva har opphav i drenering av et par mindre breer i nordlige 
del av brekanplekset Frostisen. I NØ-lige dalside er en karakteris
tisk tinderekke ut fonnet i kambro-siluriske dypbergarter. 
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Fig. 44. Nedbørfeltet til elv fra storvatnet. 
M 711, M 1: 50 000. 
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Fig. 45. Eiterelvdalen til venstre munner ut hengende i forhold til 
storvatnet . 

4.11.2 LØsmasser 

4-5 israndavsetninger, trolig av Preborea1 alder, demmer opp 
storvatnet, det lille vannet Kringlevatn og danner en rekke mindre 
9runne kulper i vassdraget ut not fjorden (fig. 46). Dahl (1968) og 
Andersen (1975) beskriver disse avsetningene. ytterst not fjorden er 
det en terskel i fast fjell. 

G1asif1uvia1e terrasser ved utlØpet av Eiterelvdalen er beskrevet 
av bl.a. Foslie (1941), Dahl (1968) og Andersen (1975). Dette er 
terrasser i ulike nivåer, bygget opp til 105-110 m o.h. Ifølge 
Andersen (1975) er alle terrassene hØyere enn 94 m o.h. kame
terrasser, mens terrasser i nivå lavere enn dette trolig er marine. 
Nivået 94 m o.h. representerer derfor marin grense i området. 

Foslie (1941) og Andersen (1975) beskriver to glasifluvia1e terrasse
nivåer på henholdsvis 80 m o.h. og 98 m o.h. ved Rånvassbotn ved 
sørenden av storvatnet . Disse er trolig av sanme alder san 
terrassene ved Ei terelva (9 100 - 9 300 B. P ., tidlig Preboreal). 
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Fig. 46. En norenerygg denmer opp IX>rdenden av Storvatnet . 
Kringlevatn i forgrunnen. 

4.11.3 Ornrådebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Eiterelva 

Eiterelva har sitt utlØp fra en bresjø (735 m o.h.) oppdemt av 
norene. Både hydrologi og sedimenttransport i Eiterelva influeres 
sterkt av bresmelting og resent breerosjon. 

Øvre del av elva har strekninger med stryk og til dels lYtJy 
material transport i perioder. Bunntransporten utgjør i denne delen av 
vassdraget en viktig del av sedimenttransporten og har betydning for 
utformingen av fluviale former på disse strekningene med stedvis 
forgrenete elveløp. Småbekker som drenerer fra breene, legger opp 
løsmateriale som bekkevifter ute i hovedelva. 

De midtre og nedre elvestrekningene har et slakere terreng. Det er 
stedvis akkumulert elvesletter langs elvelØpet. Disse ligger 1.5-2 m 
over dagens elveløp. Over disse maksimalt 10-15 m brede elveslettene 
finnes rester etter et annet nivå 2-3 m lYtJyere, som trolig er avsatt 
glasifluvialt under deglasiasjon. 

Nær Eiterelvas utlØp i Storvatnet er det terrasseformer i flere 
nivåer. Dette er kvartære, glasifluviale avsetninger som bl. a. 
markerer maringrense i området på ca 94 m o.h. (Andersen 1975). 
Fluvial erosjon er observert i disse avsetningene i form av under
graving av skråninger i direkte kontakt med elveløpet og i form av 
ravinering, bekkeløp og sol i fluksj on. 
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Den subaerile deler av deltaet (fig. 47) i Storvamet består av en 
deltaslette 1-2 m over dagens elvelØp. En sedimentprøve fra delta
sletta inn.eb:>lder 40% silt, 45% sand og 5% grus (fig. 48). Ved 
munningen er det akkumulert en deltafrontbanke san lxJvedsakelig 
består av grovkornet, bunntransportert materiale. Sand og silt 
sedimenteres distalt for banken. 

Fig. 47. Deltavifte ved Eiterelvas munning i Storvamet. 
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Fig. 48. Kornfordelingskurve for sedimenter fra Eiterelvas 
deltavifte. 
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Iselva 

Iselva er en liten, brepåvirket elv sau munner ut ved Storvatnets 
sørende. Flere mindre bekkeløp med avrenning fra Frostisen, løper 
sammen og danner Iselva. Elvas grågrønne farge viser at Iselva, i 
likhet med Eiterelva tilfører god del breslam. 

Elva har et relativt bratt lengdeprofil. Både grovkornet, bunntrans
portert løsmateriale (stein, grus og sand) og finere breslam føres 
ut i Storvatnet. Stein og grusmateriale danner topset av deltaet, 
mens finere breslam transporteres lengre ut i innsjøen. 

Storvatnet 

Ved Rånvassbotn i sørenden av Storvatnet løper Hol tel va og Mtllnel va 
sammen og munner ut i Storvatnet. Dette er to små, ikke-brepåvirkete 
elver. 

Glasifluviale terrasser nær utlØpet har vært en vesentlig 
sedimentkilde for utbygging av et delta i Storvatnet. Den fluviale 
erosjonen i disse løsmassene ser imidlertid ut til å ha blitt 
redusert og deltautbyggingen er avtatt. Muligens foregår det i dag 
også noe erosjon i den subresente deltasletten sau ligger ca 2 m over 
dagens elveløp. Elvenes sedimenttransport er i dag relativt liten. 

på Simlefjellet på vestsiden av Storvatnet ligger et par små 
botnbreer som bidrar med avløp og løsmassetilførsel via bekkeløp og 
skredløp sau munner ut i Storvatnet. Skredløp sau fører ut i vannet, 
er for øvrig et karakteristisk trekk ved hele vestlige dalside 
(fig. 47). 

Også i østlige dalside foregår stor massetransport inn rrot vannet. 
Fig. 49 viser et ferskt flomløp/rasløp. Massene er avsatt i vifteform 
i det terrenget flater ut, og en voll markerer hvor raset har stoppet 
opp i vannkanten. 

Storvatnet representerer sedimentasjonsbassenget for størstedelen av 
nedbØrfeI tets drenering og massetransport for øvrig. 

Kun små kvanta finkornet silt og leire av den totale sedimenttran
sporten inn i Storvatnet vil kunne passere gjenncm innsjøen. 

storvatnet-Råna 

En glasial randavsetning skiller Storvatnet fra Kringlevatnet (fig. 
46). Bunnmaterialet består av sand og silt med enkelte store steiner. 
Bunnmaterialet er trolig vesentlig erodert fra israndavsetningene, og 
ligger som et tynt dekke over grovere glasigene avsetninger represen
tert ved de større steinene. 

Mellan Storvatnet og Rånavassdragets utlØp i fjorden er det raskjeg
ler ned rrot vassdraget og spor etter skred. 

Elveløpet er formet i løsmasser helt ut til Saltvatnet. Før munningen 
i Ofotfjorden går elveløpet i fast fjell over en bergterskel. Sedi
mentene ved munningen består av stein og grus. Massene kan enten være 
korttransportert materiale fra løsmasser umiddelbart oppstrøms eller 
hovedsakelig representere strandsedimenter dannet etter utvasking av 
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Fig. 49. FlamlØp i østlige dalside inn mot Storvatnet. 

eldre glasiale sedimenter i strandsonen. 

4.11.4 Verdivurdering 

Vassdragets nedbØrfelt er geamorfologisk særpreget. Det relativt 
begrensede anrådet anfatter hØyfjell med bre og er samtidig 
lokalisert nær Ofotfjorden. Alpint fjellandskap anrranser en sentral 
innsjØ. 

Glasiale israndavsetninger danner et særpreget landskap med mindre 
vann og kulper distalt for innsjøen. Terrasser etter glasifluviale 
avsetninger fra deglasiasjonen gjenspeiler glasifluvial drenering fra 
øst og sør inn mot fjordarmen san eksisterte i bassenget under 
datidens htJye havnivå. Sanmenstil t gir randrrorenene og de 
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glasifluviale avsetningene en relativ kronologi for suksessive faser 
av isavsmeltingsforløpet i området. 

Fluviale formdannende prosesser er aktive fØrst og fremst i Eiterelv 
dalen, en større sidedal hvor dreneringen er brepåvirket. Relativt 
bergenset vannføring og sedimenttransport medfører imidlertid at 
akkumulative og erosive former generelt er små langs hele dalfØret. 
Ved munningen i Storvamet bygges et klart definert del ta ut. 

Spor etter lokalisert massebevegelse i bratte fjellsider inn mot 
vannet forekarmer vanlig bl. a. san pennanente rasrenner og san 
friske flomskred. 

Vassdraget gis 'rY/Jy verneverdi (***). 

4.12 Vassdrag nr 170, ( 173 .1Z) KJELDELVA 

Kjeldevassdraget (fig. 50) ligger i Ballangen kamlUne. NedbØrfeltets 
areal er 54 kfrt2 (Presterud & Faugli 1985). Kjeldevassdragets 
nedbØrfelt ligger innenfor M711-kartblad 1331 IV Evenes. 

4.12.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen består av kalkstein og glirnnerskifer av kambro-silurisk 
alder. 

Landskapet er glasialtutformet med avrundete fj elI topper og en 
relativt bred og flat dalbunn. Relieffet er moderat. De 'rY/Jyeste 
fjelltoppene i nedbØrfeltet ligger imidlertid mer enn 800 rn o.h. 
Elva drenerer SSV-NNZ) og lØper med liten gradient fra Bakkevamet 
(54 rn o.h.) til den nrunner ut i Ofotfjorden etter en lØpsstrekning 
på 8-9 km. 

I vestlige dalside er flere langstrakte bomer erodert inn i 
fjellmassivet. Små elverjbekker drenerer inn mot Kjeldelva fra 
botnene. 

Nær utlØpet ved Kjelde har elva skåret seg ned i glasifluviale sedi
menter. Terrasser på hver side av elveløpet markerer et nivå 50-60 rn 
o.h. san kan følges ca 1.5 km langs elva (fig. 51). Sedimentene er 
ITIe9'et sandige i de nordlige distale partier mot fjorden. Stein- og 
grusi.nnlx>ldet øker sørover. Avsetningen representerer sannsynligvis 
et glasifluvialt delta fra isavsmeltningen med et relativt havnivå 
50-60 rn 'rY/Jyere enn i dag. Dalbunnen langs Kjeldelva for øvrig er 
delvis fylt opp med glasigene, glasifluviale og fluviale sedimenter. 
San sedimentkilde ble det også observert noe resent forvitring av 
berggrunnen. 
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Fig. 50. Kjeldelvas nedbørfelt. 
M 711, M l: 50 000 

::::::::::::::::::: glasifluviale terrasser :.:.:.:.:.:.:.:.:.: 

elveslette 
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4.12.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Området sør for Henrikhaugen 

Elva meandrerer her over et slettecmråde. Avsnørte meanderbuer 
(kroksjøer) er framtredende. Elveslettas nivå ligger 1-2 meter over 
dagens elveløp og er på det bredeste ca 500 ITI på hver side av lØpet. 
Antrop::xJen påvirkning san f. eks. grøfting kan ha påvirket det 
naturlige systemet noe. 

Flere mindre elver munner ut i Kjeldelva i dette området: TiInolelva, 
Kobbdalselva, Stordalselva, Jernelva, Botnelva og Kvitforselva. 
Aktive steinbanker i elveløpene viser at l~ av disse elvene frakter 
en god. del stein og grus san burmtransport (fig. 53). 

Ved Kvitforsen ble det observert at det foregår aktiv forvitring av 
berggrurmen. Bak Kvitforsen ligger en kalkgrotte. Dagens drenering 
ligger oppå grottesystemet (Lauritzen, 1990). En del av løsmasse 
transporten i elvene i området stammer tIlOlig fra resent forvitring 
av berggrurmen høyere i nedbørfeltet. Materialføringen for øvrig 
stammer fra løpserosjon i kvartære avsetninger. 

Henrikhaugen-Kjelde 

El va har på denne strekningen tydelige leveer (elvekanter). Kornfor
delingsanalyse viser at materialet ileevene bovedsakelig består av 
finsand og middels sand (fig. 55). Siltinnholdet er ca 7%. Utenfor 
leveene er det flekkvis bygget opp elveslette. Elveslettenivået er 
ikke like tydelig på hele strekningen. Ved Laudalen noe nord for 
Henrikhaugen kan det skilles ut et nivå 3-5 m over elvesletta. 
Sannsynligvis er dette glasifluviale sedimenter fra isavsmeltingen. 
Kornfordelingen er san følger: 14% silt, 85 % og 1% grus (fig. 56). 
Bekker san drenerer gjenncm kvartære glasifluviale avsetninger, 
danner små bekkevifter ut i hovedel va (fig. 54). Ved Herll-ikhaugen går 
elva et kort stykke i fast fjell. 

Kjeldelvas utlØp 

Nær elvas utlØp i Kjeldebo-tn er det terrassenivaer i 
glasifluvialt materiale 50-60 m o.h. (fig. 51 og 52). Det foregår 
erosjon, ravinering og solifluksjon i disse sandhoidige massene. 

Ved utlØpet er en fjell terskel. Kjeldelvas delta består i topset av 
småstein, grus og sand med en del størl-e stein imel lcm , spesielt 
langs kanten av lØpet og kanten av bankene. Sedimentasjonen på 
deltaet er trolig av mindre cmfang i dag enn tidligere i Holocen, og 
deltaet formes i større grad av marine pIDsesser erm av fluviale 
akkumulative prosesser. 

4.12.3 Verdivurdering 

Kjeldelva lØper med slak gradient gjenncnl et bredt dalføre utformet 
i kambro-silur.iske sedimenter. To fjell terskler deler dalføret inn i 
to overfordypede basseng. 

Et stort glasifluvial t delta fra deglasiasjonen danner 1.5 km lange 
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Fig. 51. Glasifluviale terrasser nær Kjeldelvas munning i 
Ofotfjorden. 

-

Fig. 52. Kjeldelvas lØp nedskåret i glasifluviale sedimenter (fig. 
51) nær munningen. 
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Fig. 53 . Kvi tforsel va har et forgrenet lØp med bankesystemer og 
øyer inn lIDt Kj eldelva. 

Fig. 54. Sedimenttilførsel til Kjeldelva via mindre bekkelØp. 
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Fig. 55. Kbrnforde1ingskurve for flommateriale fra levee, 
Kjeldelva. 
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Fig. 56. Kbrnfordelingskurve for sedimenter fra glasifluvialt nivå 
3-5 m over elvesletta, Kjeldelvas indre basseng. 

terrasser langs elva ved utlØpet. Også i dalbunnen for Øvrig er det 
relativt mye løsmasser. 

I det indre og minste bassenget er sedimenttilfØrselen forholdsvis 
stor, og elva meandrerer over en stedvis bred elveslette. Systemet 
utsettes for antropogen påvirkning i form av grøfting. 

I dalføret for øvrig er den fluviale akkumulasjon mer begrenset i 
anfang. Kvitfossgrotta er spesiell og har stor verneverdi. 
Vassdraget har en viss typeverdi . 

Vassdraget gis stor verneverdi (***). 
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5. SØNDRE FJORDREGION 

Fjordregionen grenser mot hØyfjellsregionen i øst og kystregionen i 
vest (fig. l). I nord avgrenses søndre Fjordregion av Svartisen. 
Flere av fjordene strekker seg langt inn i landet og er sterkt 
forgrenet. Dalene er markerte. Dette gjør at anrådet blir svært 
oppstykket, med mange isolerte fjellmassiver. 

Bergarter er for en stor del kambrosiluriske med glimmerskifere, 
kalkstein og glimmergneis. I noen anråder opptrer granitt og gneis. 

LØsrnasseforekanstene kan være betydelige i dalbunnen og noe opp i 
sidene. For øvrig daninerer bart berg (fig. 57). 

San for Nordre fjordregion har avvrenningen en daninerende vårflan 
med en sekundær flan an hØsten. Lavvannsperioden inntreffer i 
scmnennånedene. 

Fig. 57. søndre fjordregion. Fra Gjervalen, en gren av Melfjorden. 
Gjervaldvassdraget med Høgt"uva i bakgrunnen. 

5. l Vassdrag nr 140 (144. 5Z) URVOLLELVA 

Vassdraget ligger i Bindal kæmune i Nordland fylke. Nedbørfeltet 
er 63 krn2 og dekkes av kartbladet 1825 III Terråk (MllI, M l: 50 
(00) (fig. 58). 
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Fig. 58. Urvollelvas nedbØrfelt. 

Berggrunn, storformer, løsmasser 

Granittiske eruptivbergarter av kaledonsk alder dominerer Glømdalen 
og fortsetter san et smalere av kvartsdiori tt over østre del av 
Glønvatnet ITDt sørøst. I resten av nedbØrfei tet er berggrunnen 
kanplekst sammensatt av kambrosilurbergarter san ble andannet tmder 
den kaledonske fjellkjedefoldingen. Bergartene er harde og ligger 
"i bånd" i strøkretning nordØst-sydvest. I Urvollelvas dal finnes 
bl.a. glirnnergneis, amfibolitt, granittisk gneis og ffiarITDr 
(Husebye , 1984). 

Vassdragets dreneringsmønster er preget av bergartenes strøkretning 
og svakhetssoner. NedbØrfeltets relieff varierer, men er stedvis 
relativt bratt . Urvollvatnet er en glasialerodert fjordsjø. 
Geamorfologien i nedbØrfeltet er ellers preget både av glasiale og 
fluviale former. 

Millavatnet er delt fra Glømvatnet ved en løsmasseavsetning, 
antagelig ITDrene (Husebye , 1984) . Elva mellan Urvollel vas dal og 
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Glqmvatnet har skåret seg dypt ned i lø9llaSser. Ved sarmmenløpet 
med Urvollelva er dalen vid med en større løsmasseforekomst som 
elva har skåret seg igj enncm. 

5.1.2 Områdebeskrivelse, fluviale former og prosesser 

på Millavatnets østside er det en dominerende deltaavsetning av 
subresente og til dels resente sedimenter. 

Hovedel va har et vinklet dreneringsnt>nster som . er betinget av 
berggrunnsstrukturen. ut av Glqmvatnet drenerer Glc;tmelva først 
vestover. Ved Lonet "knekker" el va nord-nordØstover. Vassdraget går 
her igjenncm et myrlendt område. Elva går så slakt gjenncm et 
område med løsmasser, før den skjærer seg ned i lø9llaSser og fjell 
(fig. 59). 

Fig. 59. Glc;tmelva ved Brattlian. Elva har skåret seg ned i 
lØ9llaSser og fjell. 
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Ved Urvollan vider dalen seg ut. Elveløpet meandrerer over en 
slette oppfylt med løsmasser. En avsnørt meandersving (kroksjø) 
tyder på at el ven har skiftet lØp gj ennan tidene. Der 
Trollskardelva munner ut i Glømelva er det dannet banker (fig. 60). 
steinbanker ved samnenløpet og grus- og sandbanker langs elveløpet 
lengre nedstrxtcns. 

Fig. 60. Glømelva og Trollskardelva løper sarrmen ved Urvollan og 
danner Urvollelva. 

Ned rrot Urvollvatnet går elva i en trang, dyp skjæring og ender opp 
med et lite delta i Urvollvatnet. Topset på dette deltaet består 
vesentlig av stor stein, og det har trolig en bratt foresetskrå
ning. 

Ureidet forbinder Urvollvatnet med Tosenfjorden. 

5.1.3 Verdivurdering 

Vassdraget har en viss fluvial aktivitet med banker og mindre 
elvesletter. LØsmassedekket er av varierende mektighet i 
nedbØrfeltet, men kan stedvis være ganske tykt i dalbunnen. 
Vassdraget har verdi san typevassdrag. 

Vassdraget gis middels verneverdi (**). 
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5.2 Vassdrag nr 144, ( 157. 52Z) SILAVASSDRAGET 

Si1avassdraget ligger i Lurøy kommUne og dekkes av kartblad 1927 IV 
Skjona og 1827 I Lurøy (M711, M 1: 50 (00). Vassdraget drenerer et 
nedbØrfelt på 15 kJ:n2. 

5.2. 1 Berggrunn, stor former 

Berggrunnen i nedbØrfeltet består av folierte, sure dypbergarter, 
granitt og granodiori tt, av prekambrisk alder. 

Det er ikke resente breer i vassdraget. Hoveddalen er glasial
utformet, san en dyp innskjæring i det jevne fjellanrådet ankring 
vassdraget (fig. 61). Vassdraget munner ut i Silavågen, en botndal 
san ligger under vann. Ovenfor ligger det 3 km lange Silavatnet, en 
innsjØ 30 m o.h. 

Fig. 61. Silavassdragets nedbØrfelt. 
M711, M 1: 50 000. 
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Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Deltaet i Silavatnet 

Hovedelven har bygget ut et delta i Silavatnet. Deltaet er bygget 
opp av svært grovt materiale. Nær elvemunningen har materialet i 
lØpet mellanakser på opp not 20-30 cm. Deltaet har en bred vif te
fonn og er tilgrodd med vegetasjon. Dalsidene idel taets 
dreneringsfelt er svært bratte. Materialet er avledet fra erosjon i 
kvartære løgnasser og har gj ennangått en kort tran8IXJrt før det 
sedimenterte på deltaet. Materialtilførselen til deltaet er under 
de nåværende forhold konsentrert til et hovedlØp. Deltaets brede 
fonn tilsier imidlertid at laterale løpsforflytninger hyppig finner 
sted. Sedimenttran8IXJrten er av noderat til middels størrelse. En 
prøve av flamsedimenter fra suspensjonsmaterialet viser at over 90% 
av materialet består av sand (fig. 62). 
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Fig. 62. Flamsedimenter fra deltaet i Silavatnet. 

Verdivurdering 
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Det er ikke påvist forhold av spesiell geofaglig interesse i 
Silavassdraget. Storformene er imidlertid interessante og tilsier 
at vassdraget gis middels verneverdi (**). 

5.3 Vassdrag nr 146, ( 157 .42Z) FLOSTRANDVASSDRAGET 

Flostrandvassdraget drenerer et anråde på 33 kJn2 og ligger rett syd 
for Helgåa. Vassdragets nedbØrfelt dekkes av kartblad 1927 IV 
Skjona (M711, M 1: 50 000). 
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5.3.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen består av granitt og grarxxliori tt, sure dypbergarter av 
prekarnbrisk alder. 

Det er ikke breer i dette vassdraget (fig. 63). Flostranddalen er 
glasialutformet . Den nedre delen av dalen er fylt opp av en 
fjordsjØ, Flostrandvatnet. 

Fig. 63. Flostranctvassdragets nedbØrfelt. 
M 711 M l: 50 000. 

Dalsidene stuper bratt i innsjøen. Hovedlandformene er interes
sante med ITDnumental karakter (fig. 64). 

Materialtransporten kanner fra erosjon i kvartære løsmasser langs 
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elvelØpene. En viss andel synes også å ha blitt tilfØrt fra forvit
ring av fast berg. 

Den største andelen av material transp:>rten forec:Jår sarmsynligvis i 
tilknyIDing til episoder med intens nedbØr og hØyt markvannsni vå. 
Det forec:Jår en stadig forflyIDing og forgrening av elveløpene slik 
at løpene stadig kommer i kontakt med nye deler av løsmasser 
(fig. 65). 

5.3.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Deltaet i Flostrandvatn 

Et 0.5 km langt delta er bygget ut av elva Hundåga på vestsiden av 
Flostrandvatnet. Deltaet er sanmen satt av sand og grusfraksjoner . 
Material transp:>rten i løpene synes å være betydelig. I det aktive 
rovedløpet er det dannet midtbanker og sidebanker av grus. Ved 
elveinnløpet i Flostrandvatnet forgrenes rovedløpet av en nrunnings
banke. Under htJy vannføring når bunntransp:>rten er stor, vil 
materialet ikke fØres helt frem til innsjøen, men pålagres i lØpet, 
og banken bygges opp. Munningsbanken inkorporeres ideltasletten 
under deltaets videre vekst. Dannelsen av nrunningsbanke i hovedlØp
et er sarmsynligvis en av årsakene til den hyppige lØpsforgreningen 
san forec:Jår på deltaet. Noen av lØpene er oppgitte og fører bare 
varm under flantilstand. Finmateriale fra suspensjonstransporten 
sedimenterer i disse løpene slik at de lukkes sakte. 

Del taet bærer prec:J av at en slik utvikling har forec:Jått hyppig i 
postglasial tid. 

En kornfordelingsanalyse av flansedimenter fra deltaet viser 
forholdsvis mye finmateriale med 20% silt og 80% sand (fig. 66). 

Flostrandvatn er en fjordsjØ san er utformet av glasial erosjon 
under istidene langs svakhetssoner i berggrurmen. Elvetilløpet 
Hundåga med tilløpene Vesterdalen og Norddalen i sjøens vestlige 
del er det største. Langs sidene av innsjøen har flere mindre 
tillØp san Kvitauren, Melkåga og Elvan akkumulert mindre vif te
delta. Dette tyder på forholdsvis stor tilgang på materiale fra 
bunnrrorene i anrådet. Det er også akkumulert et mindre del ta ved 
rovedelvens innlØP i fjorden. 

5.3.3 Verdivurdering 

Flostrandvassdraget drenerer et nedbØrfeI tuten resente breer, men 
med stor tilgang på løsmateriale. Størstedelen av material tran
sporten kommer fra bunnrrorene, men noe materiale tilfØres også fra 
forvitring i fast fjell. Det er bygget ut et delta med stor form
rikdcm i Flostrandvatnet . Storformene i vassdraget dcmineres av den 
glasialutformede Flostranddalen. 

Vassdraget har stor verneverdi (***). 
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Fig. 64. Flostranddalen. 

Fig. 65. Hundågas delta i Flostrandvatn. 
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Fig. 66. Kornfordelingskurve fra flomsedimenter på deltaet i 
Flostrandvatn. 

6. BREaJlRÅDER 
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I breamrådene setter breenes materialproduksjon så stort preg på 
vassdragene at det er naturlig å skille disse ut som en egen 
gruppe. Graden av innvirkning på vassdraget er derfor avhengig av 
breens størrelse i forhold til vassdragets areal. Svartisen står i 
en særstilling blant breene i Nordland. Dette er det nest største 
breamrådet på Norges fastland med en utbredelse på tilsammen 369 
kffi2. Fra Svartisen karmer en rekke store utløpere med Austerdals
isen og Engabreen som de største. Andre store breamråder i Nordland 
er Høgtuvbreen og Okstindane sør for Svartisen og breene i Beiar
dalen like nord for Svartisen. Lenger nord har vi Blåmannsisen, 
Giccejåkka og Frostisen. 

Nå blir Svartisen så berørt av Stor-Glomfjord og Melfjord
utbyggingene at det ikke vil være noe velegnet vassdrag som egner 
seg for vern. Et alternativ vil være å velge Engabreens vassdrag 
som representativt for denne regionen og dokumentere de endringene 
som finner sted på grunn av reguleringene. 

For de øvrige breamrådene er tre vassdrag undersøkt. En av disse 
kan regnes som typevassdrag for Høgtuva-området. 

6.1 Vassdrag nr 147, (157.4Z) HELGÅA 

Helgåa ligger i Rana kæmune og drenerer et nedbc;Drfel t på 90 kffi2 • 
NedbØrfeltet dekkes av kartblad 1927 IV Skjona (M7ll, M 1: 50 000). 
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6.1. 2 Berggrunn, stor fonner , løsmasser 

serggrunnen i nedbØrfeltet består vesentlig av folierte, sure dyp
bergarter av prekambrisk alder, granitt og granodiori tt. Øvre del 
av nedbØrfeltet gjenncmskjæres av anråder med glinmerskifer og 
glimnergneis av kambrosilurisk alder og av granitt og granodiori tt 
av kaledonsk alder. 

Det er flere store innsjøer i dette vassdraget. søndre Helgåvatn og 
Gråvatnet er typiske fjordsjøer (fig. 67). Tre små isbreer med 

o , km 
t _ _ J 

Fig. 67. Helgåas nedbØrfelt. 

areal 1.05, 2.32, og 1.1 kJn2 produserer materiale san tilføres 
vassdraget. Nedenfor en av breene er det utviklet en dalsandur i en 
overfordypning i berget. Sanduren ligger over tregrensen og lØpsut
viklingen foregår fritt uten å bremses av vegetasjon. Sanduren 
synes å ha en stabil distaldel, men i den øvre delen foregår en 
hyppig løpsforflytning med aktiv pålagring av materiale (fig. 68). 
En kornfordelingskurve fra flansedirnenter på sanduren er vist i 
fig. 69A. 
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Fig. 68. Sanduren i Helgåas nedbØrfelt. 

6.1.3 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Deltaet i Nordre Helgåvatn 

Et delta av grusfraksjoner bygges ut i Nordre Helgåvatn. 
Del taet bygges opp av bunntransportert materiale san overlagres av 
finere fraksjoner under flomforhold. Materialet i dekksjiktet i 
elveløpene består av sand og grus (fig. 69B). Løpene er brede og 
grunne med midtbanker og sidebanker . En velutiklet strandvoll tyder 
på at deltaet er sterkt påvirket av littorale prosesser. 

Deltaet i Søndre Helgåvatn 

I nordligere del av søndre Helgåvatn er det utviklet et fossilt 
delta. Materialtilførselen til dette deltaet kommer fra kvartære 
løsmasser langs elveløpet mellan Nordre og Søndre Helgåvatn. Det er 
begrenset tilgang på materiale. 

Tilførselen har avtatt gjennom postglasial tid slik at deltautbyg
gingen er Il'Otsatt under de nåværende forhold. Littorale prosesser 
daninerer nå den videre utviklingen (fig. 70). 

strekningen Søndre Helgåvatn-fjorden 

på strekningen mellan søndre Helgåvatn og fjorden går lØpet 
vekselvis over fast berg og løsmateriale. Det bygges ikke opp 
elvesletter. Det tilføres imidlertid endel løsmateriale og et delta 
av grove steinfraksjoner bygges ut i fjorden. 
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Kornfordelingskurve av flansedimenter på en sandur i 
Helgåas nedbØrfelt. 
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deltaet i Helgåvatn. 

Fig. 70. Det fossile deltaet i søndre Helgåvatn. 
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6.1.4 Verdivurdering 

He1gåa er et svært sarrmensatt vassdrag. De mest interessante 
objektene i geofaglig sarrmenheng er sanduren i Østerdalen og 
deltaet i Nordre Helgåvatn. 

Vassdraget har også muligheten for etablering av en kronologi ved 
at en borkj erne fra Nordre Helgåvatn eller fra sanduren kan gi 
opplysninger om breenes utvikling og materialproduksjon over et 
lengre tidsrom. 

Vassdraget har stor verneverdi (***). 

6.2 Vassdrag nr 148, ( 159 . 21Z) GJERVALDELV 

Gjervaldelva drenerer et areal på 30 kJn2 og renner ut i Sørfjorden, 
en a:r:m av Melfjorden (fig. 71). Vassdragets nedbØrfelt dekkes av 
kartblad 1927 IV Skjona (Mlll, M 1: 50 000). 

Fig. 71. Gjervaldelvas nedbørfelt. 
Ml11, M 1: 50 000. 
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Berggrunn, stor former 

Gjervalddalen er en glasialutformet dal sam skjærer gjennom fjell
massivet. Gjervaldvamet er en innsjø med vannspeil 83 m o.h. Inn
sjøbassenget er gravet ut av istidens breer og demnes opp av en 
bergterskel. Bergartene i anrådet består av granitt. 

En utløper av HØgtuvbreen drenerer til Gjervaldelva. Breen er 1.6 
km lang og har et areal på 1.35 krn2 . 

Sedimentproduksjonen til en nordlig utløper av Høgtuvbreen ble målt 
av NVE i årene 1971-1973 (Haakensen 1975). Årlig total transport 
ble estimert til mellan l 030 og l 800 t/krn2 åT. 

De harde grani ttbergartene i anrådet er nntstandsdyktige nnt 
erosjon. Andre breer i glimnerskiferfonnasjonen i Nordland 
produserer langt mer materiale pr flateenhet. Hvis det påregnes 
samme spesifikke erosjon sam for breutløperen med målinger, så vil 
Gjervaldelva tilføres mellan 2 000 og 2 500 tonn/år fra denne 
breen. 

Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Elveløpene 

Hovedel vens lØp bærer preg- av den forholdsvis store material tran
sporten. I anrådet foran breen er løpene bratte og uregelmessige i 
formen. Lenger ned flater dalbunnen ut og elven bygger opp et for
grenet løpssystem over en lengre strekning. LØpene er brede og 
grunne og danner et li te dalsandursystem (fig. 72). Sandursyste
met ligger over tregrensen slik at vegetasjonen bare i mindre grad 
virker bindende på løpenes utvikling. Løpene har et dekksj ikt av 
grus og steinfraksjoner . KornstørreIsen på materialet i lØpene 
avtar noe nedstrctms. 

Deltaet i Gjervaldvam 

Materialtilførselen fra Gjervaldbreen synes å ha vært av betydelig 
størrelse over et lengre tidsran slik at det er bygd ut et 
forooldsvis stort del ta i Gjervaldvamet (fig. 73). 

Del tasletten, den subaerile delen av deltaet, har en lengde på ca 
400 m. Deltasletten er bygget opp av grovt bunntransportert 
materiale sam overlagres av finere fraksjoner fra suspensjonstran
sporten under flanforhold. Utpreget leveedannelse synes ikke å 
forekomme. Hyppige løpsforflytninger har gitt deltaet et vif te
formet preg-. Deltasletten er dekket med bjørkeskog og 
buskvegetasjon sam til en viss grad innvirker på sedimentasjons
prosessene på deltasletten. 

Deltaet er av sammensatt karakter. En sideelv fra øst fØrer betyde
lige mengder materiale fra erosjon i nnrene. Dette materialet 
pålagres i en vif te fonn i nordØstre delen av deltaet. Under de 
nåværende forhold tilføres det store materialmengder. Elveløpene 
sam er tilpasset material til førselen fra Gjervaldbreen, forandrer 
fullstendig karakter når materialet fra sideelven kommer inn. Det 
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Fig. 72. Elveløpene i øvre del av Gjervaldelvas nedbØrfelt. 

Fig. 73. Gjervaldelvas delta i Gjervaldvatn. 
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opplagres store steinbanker i løpene. Det foregår stadige løpsfor
fl ytninger med pålagring av burmtransport på elveslettene og 
overlagring av vegetasjon. Hele anrådet i · denne delen av deltaet 
har et kaotisk preg (fig. 74). 

Fig. 74. Dekksjiktet i elveløpet på Gjervaldelvas delta i 
Gjervaldvatn. PrØve av flansedirnentet, se fig. 73. 

Ravine-erosjon 

De store materia1mengdene sam pålagres på det multiple deltaet i 
Gjervaldvatn karmer fra ravine-erosjon i løsnassene i den bratte 
dalsiden (fig. 75). 

Ravinen strekker seg helt fra dalburmen ca 100 m o.h. og opp 500 m 
o.h. I anrådet over tregrensen synes materiale å løsne særlig lett 
ved at det bindende finmaterialet vaskes ut av nedbør. 

Ravineutvikling av denne typen starter gj erne opp i tilknytning til 
intens nedbør. I det kalde hØyfjellsklimaet vil gjenvekster skje 
sakte. Når vegetasjonen har blitt Ødelagt, vil erosjonsprosessenes 
intensitet være N:/Jy i lang tid etterpå. 

Suspensjonsmaterialet 

Kornfordelingskurver av flansedirnenter fra materiale akkLnnulert på 
deltaet er vist i fig. 76. Kurve A viser forholdsvis mye silt (65%) 
og fin og middels sand. Kurve B viser enssortert sand med median
verdi på 0.2 nIn. 
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Fig. 75. Ravine-erosjon i Gjervaldelvas nedbØrfelt. 

6.2.3 Verdivurdering 

I Gjervaldelvas nedbØrfelt finnes et mangfold av prosesser og 
former san gjør at vassdraget har hØy geofaglig verdi. Det kan også 
etableres en kronologi i vassdraget. Dvs. en borkjerne fra 
Gjervaldvatn kan gi opplysninger am erosjonsprosessenes intensitet 
gjennan postglasial tid. Forekomsten av en aktiv ravine i næran
rådet til deltaet er spesielt interessant. 

Vassdraget har hØy verneverdi (***). 
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7. INDRE HØYFJELL 

Den indre hØyfjellsregionen grenser i vest mot fjordregionene og 
omfatter et hØytliggende fjellområde med rolige former. Fjell
platåene har paleiske landskapstrekk med vide dalstrekninger. 
Dalsidene er slake og overganger fra dal til fjell er kontinuerlig. 
Qnrådet er preget av et kontinentalt klima. Det hydrologiske 
regimet kan klassifiseres sam HiLl etter Gottschalk et al. 1978 med 
flanvannfØringer fra snøsmel ting an våren og lavvannsavrenninger i 
vintermånedene. Det er forholdsvis tykke løsmasseavsetninger i 
fjellregionen. Den eldste obsexverle isbevege1sen har vest
nordvestlig retning. Isen dreide mot en mer nordlig retning, mens 
den enda var så mektig at den dekket det aller meste av Saltfjell
området (Gj el1e og Sveian 1977). Etter at den smeltet ned og det 
underliggende landskap trådte frem, ble det topografien sam 
påvirket bevegelsesretningen. I sin siste fase smeltet landisen ned 
sam en dØdis. DØdisformer sees bl.a. sydØst på Saltfjellet. 

7.1 Vassdrag nr 153, (163.Z) SALTELVA. 

Saltelva drenerer et areal på 1 539 kJn2 i den indre hØyfjellsregio
nen i Nordland (fig. 77). NedbørfeI tet dekkes av kartblad 2128 I, 
Il, III og IV, 2129 III og 2028 I (M7ll, M 1: 50 000). 

7.1.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Vassdraget er beskrevet av Faugli og M:>en (1979) i forbindelse med 
de tidligere utbyggingsplanene for Saltfjellet - Svartisen: 

I sør utgjør et grunnfjellsvindu undergrunnen, mens i nord 
dominerer de kaledonske sedimenter, hovedsakelig bestående av ulike 
glimnerskifre. Enkelte steder opptrer sure intrusiver. Drag av 
kalkrike bergarter finnes, og her er utviklet karstformer. Dette 
sees i stor utstrekning innen delfelt Russåga. 

LØnsdal - Saltdal er klart strukturbetinget og følger den 
kaledonske strøkretning • Betydelige tverrdaler karmer inn fra øst 
med Junkerdalen sam den største. Disse har retning sydØst-nordvest. 
Fra vestsiden opp på fjellområdet faller sidedaler inn med samme 
retning sam Semska og Namnlauselva følger, sydØst, for så å dreie 
brått mot nord for å følge hoveddalen. Senkningen på Saltfjellet 
(LØnsdal - Dunderlandsdalen) er en paleisk fonn i fjellområdet. 
Vannskillet i syd mot Ranas nedbørfelt ligger 695 m o.h. Mot vest 
mot BjØllågas del felt når toppene over 1 500 m og har delvis et 
alpint preg. Vannskillet mot øst følger nær riksgrensa og en finner 
topper nær opptil 1 600 m o.h. 

I nedbørfeltet er det betydelige mengder løsmasser. Det er flere 
ulike typer alt avhengig av beliggenheten i nedbØrfeltet. Dette 
skyldes at landisen smeltet ned sam dØdis i fjellområdet. I dalene 
virket den formdannende sam dalbreutløpere i siste fase, mens i en 
tidligere fase var selve brebevegelsen uavhengig av topografien. 
Kvartærgeologisk er store deler av feI tet i syd og vest kartlagt 
(Nordnes & Sund 1953, Sveian 1977). 
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Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Junkerdalselva 

Dette del feltet er 428 ~ med utspring i Sverige øst for 
riksgrensen. 

Den egentlige Junkerdal har bred og flat bunn sam i dag er oppfylt 
av elveavleiringer. Dalen er glasialtutformet og følger berg
grunnens strøkretning . M:>t sarrrnenløpet med Saltdalen skjærer den 
igjennom fjellet som tverrdal i retning vest sydvest. 

I den sydvendte dalsiden er det dannet en betydelig ur, kj ent sam 
Junkerdalsura. Langs dalen hever fjellene seg bratt og hØyt, 
spesielt i nord, med topper over 1 500 m O.h. 

Oppstrctms Gamfossen (ca 240 m o.h.) har Junkerdalselva et lØp sam 
er typisk for hØyfjellsområder. Flere steder er lØpet utviklet i 
fast fjell og bunntransporten er viktigste transportform. Dalbunnen 
herfra i den egentlige Junkerdalen er oppfylt av glasifluvialt 
materiale og terrasseni våer sees. Dagens lØp tenderer rrot 
meandrering og under flan settes elvesletta under varm. Nedstrctms 
rrot sarrrnenløpet med Saltelva, faller elveløpet 107 m (205-98 m) 
over 6 km, eller 18 0/00 (fig. 78). Elva har her skåret seg 
kraftig ned og går i canyon ved Junkerdalsura . En kornfordelings
kurve fra dekksjiktet på en banke i elveløpet for canyoner viser 
godt sortert grus med 30% sand (fig. 82). 
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M::>t sarrrnenløpet med h::Jvedel va er det utviklet et lØp sør for 
dagens. på det topografiske kartet blir denne dalen kalt Bibel
dalen. Dalbunnen her ligger vesentlig hØyere enn der Junkerdalselva 
i dag har sitt leie. Denne løpsfonnen er fra en tidligere drener
ingsperiode til delfeltet, antagelig er det utformet sub-glasialt. 

Kjernåga 

Kj ernåga drenerer et 65 krn2 stort felt. Elva faller 524.5 m på den 
4.5 km lange strekningen fra Kjernåvatn til samlØP med LØnsdalselva 
ved Kjernåneset. Dette utgjør 117 o/CXJ. Vassdraget er karakterisert 
ved stryk og fossefall over bart berg. Hele de~feltet ligger i 
prekambriske granittbergarter og har en del kvartære avsetninger. 

Spesielt sør for Kjernåvatn har morenematerialet stor mektighet. I 
dette anrådet er det også utviklet en rekke kvartære formelementer. 
En finner f.eks. både breelv- og bresjøsedimenter. Videre er det 
kartlagt (Sveian 1977) en rekke terrasseflater san antagelig svarer 
til randirorener sø:rvest for Kjernåvatn. I en senere fase har så 
smeltevannselver stedvis skåret seg ned i sedimenter. Mange av 
rennene er tørre i dag. Postglasial drenering har senere fulgt 
mange av de opprinnelig glasifluvialt anlagte rennene. 

Russåga 

Elva drenerer et nedbØrfeI t på 108 krn2 og antales her pga. 
karstgecm::>rfologien og de kvartære løsavsetningene i Harodalen. 

Karstanrådet er relativt stort, ca 7 krn2 (fig. 79). Qnrådet er 
særpreget ved store dimensjoner, både av overflateformer og 
grotter. Russågrottesystemet er Norges hittil kj ente største 
uregulerte underjordiske lØp. Regulering av Kvitbergvatnet vil 
avskjære nruligheten til å gjøre denudasjonsnålinger i systemet. 
Mindre, aktive grottesystemer nrunner hengende ut i Russågas canyon. 
Qnrådet har en uvanlig karsthydrologi. 

Øvre del av Russågas lØp består av en rekke jordbruer san er 
adskil t av større kol lapsOOliner . Fen::menet kan oppfattes san 
eksempel på glasiokarst, former av karst opprinnelse, men san 
senere er innhentet av glasial erosjon (Lauritzen 1978). 

SØndre del av Harodalen tilht>rer kvartærgeologisk Bjøllådalen. I 
dalen ble oppdemt en sjø avenbretunge fra Saltdalsbreen. 
Smeltevann rant til denne sjøen både langs brekantene og over 
Steinskar fra øvre bresjø i Bjøllådalen. De avsatte masser sees i 
dag san store terrasser (Kjærnes et al. 1976). En svakt utviklet 
strandlinj e er påvist. Denne aktivi tet har ført til en stor 
formrikdan . 

LØnsdalselva 

Her betraktes feltet tilhØrende elva nedstrøms til samlØP med 
Kjernåga. 

Det er rekonstruert to forskjellige isbevegelsesretninger. Den 
eldste har retning mot IX>rd, mens den yngste har retning mot vest 
og sø:rvest. Framstøtet hadde en sø:rvestlig retning i dalen ved 
Dypenådalens nrunning. 
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Fig. 79. Kart over Jarbrudalen og Russågas lØp nedenfor 
Kvi tbergvam. Dette anrådet har karstgearorfologiske 
vernekvaliteter. 

Delfeltet inneholder overflateformer sam gir vimesbyrd om en sterk 
smeltevannsaktivitet, bredemte sjøer og at ismassene tilslutt ble 
liggende i ro og smeltet ned på stedet sam dØdis. En finner også 
tallrike sjøer og andre fonnelementer etter i sbevege l sen, mens isen 
var mektig sam f. eks. randrrorener, dnnnliner og skuringsstriper 
(Nordnes & Sund 1953, Sveian 1977). 

Det er antatt at breen sam rykket fram mot sørvest i nordlige deler 
av LØnsdalen, demte opp Dypenådalen og LØnsdalen. Ved avsmeltingen 
førte dette til stadig lavere bresjønivåer mot nord helt til isen 
ikke lenger hadde noen dernnende effekt (Sveian 1977). En rekke 
smel tevannsløp sees også på terrassene. Dette vi mer om at det er 
breelver sam har dannet og ut fonnet overflaten av de kvartære 
avsetningene. 

I LØnsdalen finnes to store drumliner sam ligger i dalens retning 

I 

I 

1 
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ved elva. Nordnes & Sund (1953) påpeker at det er to dnnnliner san 
ligger etter hverandre. Dette er et særegent trekk for dalen. 

Spesiel t må nevnes Dypenådalen. Rekstad (1913) antaler rester av en 
stor dalfylling i denne dalen. 

En rekke fonnelementer er representert i Dypenådalen. I n:>rdvest
skråningen av Dypenåfjell ligger en markert randrrorene med en 
bakenforliggende to-sidig sneI tevannsrenne (Sveian 1977). Ved 
dalens munning er det de mange terrasser med svak helning rrot n:>rd 
san er karakteristiske overflatefonner. 

San antalthar øvre del av Lønsdal paleiske trekk og dalen er 
oppfyl t av store mengder kvarlært løsmateriale. Dette gir grunnlag 
for et fluvialgeomorfologisk miljØ med stor aktivitet. Elva faller 
255 m på den 21 km lang-e strekningen eller 12 o/(X). Elva er aktiv 
med lett tilgjengelig materiale for transport. 

I løsmassene lang-s sidene er utviklet flotte ra viner hvor sidene i 
dag står i ras slik at systemet er aktivt (fig. 80, 81). Betyde
lige mengder av løsmateriale blir transportert ned i dalbunnen. 
Kornfordelingskurver fra løsmassene i anrådet ved Storsteinsbekken 
viser et dårlig sortert materiale med 20-25% silt, 10-25% grus og 
55-80% sand (fig. 82). 

Dypenåga har store deler av sitt lØp utviklet i løsmaterial og en 
del materiale transporteres også san bunntransport ut i 
LØnsdalsel va. 

Ned.str<tms samløpet med Dypenåga endrer dalen karakter. Det er et 
skille i løsmassefordelingen idet grusterrassene tar slutt (Sveian 
1977). Nedre del av dalsidene b:erer preg av avspyling og er nærmest 
fri for løsmasser. Elva går stort sett over fast berg og har skåret 
seg ned i - dalbunnen. Den faller 335 m over 9.2 km nedover eller 36 
o/(X). Transportkapasiteten kan være så stor at blokker er i bunn
transport. 

Hovedelven fra Kjemåga til Saltdalsfjorden 

på denne 40.5 km lang-e -strekningen faller elva 105 meller 
2.6 o/(X). 

En rekke fluvialt utformede terrasser finnes nedover rrot utlØpet. 
Hele dette segmentet ligger under marin grense san er rundt 120 m 
o.h. Saltelv transporterte under avsneltingen av siste istid store 
mengder av løsmateriale ut i havet. Senere medførte landhevningen 
at overgang-en elv - hav forflyttet seg n:>rdover. Samtidig sank 
erosjonsbasis for elva og den SØkte så å tilpasse seg de nye 
forrold. Dette medførte at den eroderte i sine egne tidligere 
avleiringer. Resultatet er de ulike terrassenivåer i dalen, hvor 
elva i dag eroderer lateralt flere steder i 1øsmaterialet. 
Bunntransporten i elva er betydelig under dagens forrold. Deltaet i 
Saltfjorden er tidevannspåvirket. 
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Fig. 80. Fluvial erosjon i kvartære løsnasser . Storsteinsbekken i 
LØnsdal. Saltelvas hJvedlØP i dalbunnen. 

Fig. 8l. Fra Storsteinsbekken i LØnsdal. Fluvial erosjon. I det 
kalde hØyfjellsklimaet forløper gjenveksten av sår i 
vegetasjonen sakte, og erosjonen blir intens. 
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Fig. 82. Kornfordelingskurver fra de kvartære avsetningene ved 
Storsteinsbekken i LØnsdal. 

Verdivurdering 

Saltelvas nedbørfelt innelx>lder en rekke objekter av geofaglig 
verdi. 

Storformene er interessante, spesielt idelfeltet Junkerdalselv. 

Erosjonsprosessene i kvartære løsmasser er aktive og sedimenttran
sporten i vassdraget tilføres betydelige mengder materiale fra 
erosjon i kvartære løsmasser. De kvartære avsetningene i LØnsdal
Dypenådal er et n;bkkelanråde for forståelsen av isavsrnel tingshis
torien i Nordlands fj e11 trakter. Dette anrådet danner også et type
anråde for fluviale erosjonsprosesser i h»yfjell og har betydning 
for forskning og undervisning innenfor dette fagfeltet. 

I de nedre deler av vassdraget er det utviklet elvesletter i 
forskjellige nivå sam viser vassdragets fluvialgeomorfologiske 
utvikling i p:>stglasial tid. 

Karstformene idelfeltet Russåga er særpreget ved store dimensjoner 
både av overflatefonner og grotter. 

Vassdraget har meget stor verneverdi (****). 

7.2 Vassdrag nr 154, (163. 5Z) SOKSENVlKELVA og 155, (164.4Z) BCYrNELVA 

Qnrådet anfatter to hNeddalfører, Storforsdalen og Knallerdalen, 
sam begge murmer ut i Soksenvika i Saltdalsfjorden (fig. 83). 
Vassdragene ligger i Saltdal kcmnune. Vassdragenes nedbørfelt 
dekkes av kartblad 2129 III Rognan, 2129 Il Sulitjebna og 2128 IV 
Junkerdal (M711, M 1:50 000) . 
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Fig. 83. Soksenvikelva og Ingeborgelvas nedbørfelt. 
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Storforsdalselva benevnes Soksenvikelva i de laveste partiene nær 
fjorden. Vassdragets nedbØrfeI t er 67 kffi2 • 

Knallerdalen dreneres av Knallerdalselva, mens Ingeborgelva 
drenerer en mindre sidedal til Knallerdalen. Vassdragets nedbørfelt 
er totalt 97 kffi2 • 

Berggrunn, storfonner 

Berggrunnen består av metarrorfe kambro-siluriske bergarter, hoved
sakelig glimmerskifer/fyllitt som er kalkholdig i smale soner, og 
har mindre partier ren kalkstein. Videre er det prekambrisk 
grunnfjell i et mindre område. 

Vassdragene drenerer fra fjellplatået mellom Fauske og Sulitjelma. 
Fjelloverflaten er slakt undulerende med avrundede koller og 
moderat relieff. En mengde fjellvann ligger i forsenkninger i 
fjellgrunnen. Spesielt mot øst er det svermer av meget små 
fjellvann. Innsjøbassengene er trolig fonnet direkte i kambro
silurisk berggrunn og er orientert i berggrunnens strøkretning 
NNV-SSØ til N-S. 

De relativt korte dalene mot Saltdalsfjorden i vest skjærer seg 
dypt ned i fjelloverflaten. Dalfonnen er meget trang i de 
øvre partiene men vides raskt ut mot fjorden. 

7.2.2 Områdebeskrivelser, fluviale fonner og prosesser 

Storforsdalselva: Øvre Storforsdalsvatn - Valken 

Storforsdalselva drenerer fra flere små fjellvann, bl.a. Øvre 
Storforsvatn (633 m o.h. ). Fra fjellplatået følger elva i de øvre 
partiene en nedskjæring med moderat gradient mot vest. Elvestrek
ningen er karakterisert av lange partier med bredt elveløp atskilt 
av smale, brattere partier der lØpet går i stryk over fast fjell. 

Brede, roligflytende elveløpstrekninger blir et stadig mer domi
nerende trekk mot vest ettersom dalføret utvides og gradienten 
avtar. Områdene rundt Storforsdalsvatnan og Grønlivatnet (400-500 m 
o.h.) representerer relativt åpne glasiale bassenger der elva løper 
gj ennan slake myrlendte partier. LØsmassedekket er tynt og usammen
hengende. 

Storforsen med et fall på ca 70 m representerer et markert trinn i 
fast fjell mellom to slike løpsstrekninger gjennom glasiale 
bassenger. 

Storforsdalen 

Fra de åpne bassengene i 400-500 meters hØyde endres dalkarakteren 
markert rundt fjellryggen Valken. Elva går i stryk/småfosser i 
bunnen av en dyp V-formet nedskjæring med hØy gradient. 
Gradienten avtar betraktelig etter Valken. Videre blir dalbunnen 
bredere, og dalfonnen blir mer utpreget U-formet. Dalsidene er 
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meget bratte og relieffet hØyt. Drenering fra sidene løper inn rrot 
elva bl.a. sam fossefall fra fjellområder over 900 m o.h. (fig. 
84) • 

Fig. 84. Storforsdalen. 

Soksenvika 

I Soksenvikelvas nedre partier er elveløpet nedskåret i relativt 
mektige løsmasser. Spesielt innerst i dette partiet eroderer elva 
aktivt i massene med betydelig material til fØrsel til lØpet. 

I partiet fra gårdsbebyggelsen lIDt elvemunningen - en strekning på 
1-2 km - kan følgende nivå skilles ut (fig. 85): 

- Glasifluvialt nivå 20-30 m over elva. 
- Fluvialt nivå 4-5 m over elva. 
- Fluvialt nivå ca 1 m over elveløpet. 

Dette eksisterer bare umiddelbart før elvemunningen. 
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Fig. 85. Ved Soksenvike1vas utlØp i fjorden er det tre akktnnulative 
nivå dannet av glasif1uviale og fluviale lØsmasser. 

De to øverste nivåene er fossile og indikerer tidligere havnivå. 
Det nedre f1uviale nivået klassifiseres som en resent deltaslette. 

Det htJyeste nivået består av terrasser i samsvarende nivå på begge 
sider av elva. Sannsynligvis er terrassene rester av et glasi
f1uvialt delta og indikerer et tidligere havnivå. Marin grense fra 
tilsvarende fjordstrøk i Nordland, tyder på at sedimentene er 
avsatt under en meget sen fase av isavsmeltingen. 

Terrassene er ravinerte. Videre indikerer solifluksjonsvalker 
i terrassesidene en langsom material transport nedover. Under dagens 
forhold vil materialet stort sett sedimenteres på det midtre nivået 
før elveløpet nås. 

Det fluviale nivået 4-5 m over elva representerer sannsynligvis 
havnivå i en periode etter isavsmel tingen. Elva eroderte da i de 
pleistocene deltaavsetningene og formet dagens terrasser. Material
tilførselen var meget stor, og en bred elveslette/deltaslette ble 
dannet i nivå ncer relatert til havnivå på den tiden. 

Dagens elveløp er kanalisert og går i stryk hele lØpsstrekningen. 
Videre er lØpet forbygget med steinmasser ncer utlØpet. I en leposi
sjon ncer munningen bygges det ut en større midtbanke av grovt burm
transportert materiale. Forøvrig antas løpsstrekningen i 
dag i h:lvedsak å være av transporterende karakter. Først ved 
munningen i fjorden sedimenteres det transporterte materialet, og 
det bygges ut et mindre delta. Deltaets toppsjikt består av banker 
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- vesentlig oppbygd av mindre stein og grov grus. I bukta Sø for 
elvemunningen akkumuleres sand fra lateral sedimentransport langs 
strandlinjen. 

Knallerdalselva: Nedre Knallerdalsvatn - Alternåsen 

Nedst:Dtms Nedre Knallerdalsvatn går elva i en relativt trang, V
formet dal. Elveløpet går hovedsakelig i fast fjell. Bekkeløpet 
tilfører elva rasmateriale, og smeltevann tilføres fra permanente 
snøfonner på Storfjellet (1 100-1 200 m o.h.) 

Lengre nedst:Dtms forgrener elva seg med begrcx1de øYer i lØpet. Elva 
går i stryk, med et smalt elveslettenivå ca 1.5 m over elveløpet. 
Tørrlagte lØp over elvesletta tolkes san flanlØp. 

I partier er det også observert et htJyere nivå, trolig av glasiflu
vialt løsmateriale. Massene består hovedsaklig av silt og finsand. 

Al ten1åsen - Botnvatnet 

Elvestrekningen mellom Alternåsen og Knallerdalselvas utlØp i 
Botnvatnet har slak helning og rolige str<t:mforhold (fig. 86). 
stedvis er det akkumulert en elveslette et par meter over elve
lØpet. 5-6 m htJyere er et bredere nivå i sandige sorterte 
sedimenter. Elva tilføres sand ved ravinering i disse lø31lassene. 

Nær utlØpet består bunnmaterialet i lØpet av sand. En sedimentprøve 
tatt i en liten bakevje ved utlØpet inneholder 80% sand, 17% silt 
og en mindre andel grus (fig. 87). 

Fig. 86. Knallerdalselva mellom Alternåsen og utlØpet i Botnvatnet. 
5-6 m over dagens elveslette er et eldre glasifluvialt 
nivå. 
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Fig. 87. Kornfordelingskurve av bunnrnaterialet i Knallerdalselva 
nær utlØpet i Botnvatnet. 

En tunge i fast fjell stikker ut i vannet langs vestsiden av lØpet. 
Det foregår ingen utpreget aktiv deltautbygging i Botnvatnet. 

Ingeborgelva 

Ingeborgelva er en større sideel v san drenerer inn not Knallerdalen 
fra øst. Dalføret er hengende i forhold til Knallerdalen, og 
Ingeborgforsen har et fall på 120-130 m not Botnvatnets sørende. 
Ved munningen er en li ten deltatunge bygget ut på den ene siden av 
lØpet. Avsetningen består av stein og grus. Sand sedimenteres på 
dypere vann og lateralt langs stranda. 

OppstDtms for fossen drenerer Ingeborgelva i bunnen aven dypt 
nedskåret V-dal (fig. 88). Elva går i stryk i dalbunnen. MJt 
Ingeborgvatnet (400 m o.h.) avtar relieffet noe. Vannet ligger i et 
glasial t basseng med slake skråninger inn not vannet. 

Berggrunnen lokalt består aven forholdsvis hctrogen metanorfosert 
fyllitt med liten resent vitring. 

Botnvatnet - Soksenvika 

Ved utlØpet av Botnvatnet ligger en bred rygg i norenemateriale. 
Den 30 m h»ye ryggen tolkes san en endenorene (Andersen 1975). Elva 
har skåret seg ned i disse løsmassene. 

Nedre del av elveløpet går i stryk til munningen i fjorden. Noen 
større deltaavsetning er ikke bygget ut her. LØsmassene ved utlØpet 
består av stein, grus og sand. 
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Fig. 88. Ingeborgelva. 

7.2.3 Verdivurdering 

Vassdragene drenerer fra slakt undu1erende fjellvidder 800-1100 m 
o.h. Fra hØyfjellet går elveløpene i stryk/foss i markerte 
V-formede nedskjæringer mot Saltdalsfjorden. 

Nær munningen ' i fjord/vann skjærer elvene seg ned i glasifluviale 
og fluviale løsmasser som danner terrasser i ulike hØydenivå. 

Elvene fører relativt lite materiale. Det meste materialet tilføres 
sannsynligvis ved løpserosjan fra glasifluviale masser nær 
munningene. Material transporten er størst i Soksenvike1 va der en 
mindre deltaslette kan skilles ut oppstrøms for deltaet som bygges 
ut i fjorden. 

Tre akkumulative nivå ved Soksenvikelvas munning i Saltdals-
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fjorden angir relativ kronologi for utviklingen av dette vassdra
get. Vassdragene har samlet typeverdi for regionen. 

De to vassdragene gis middels verneverdi (**). 

8. LOFOTEN - VESTERÅLEN REGIONEN 

AndØya, HinnØya vest for LØdingen, Lofoten og Vesterålen har flere 
geofaglige fellestrekk og skilles derfor ut sam en egen hoved
region. Denne regionen klassifiseres i to subregioner for å ivareta 
de lokale forskjeller og best finne fram til representative vass
drag for større anråder. 

ut fra en helhetsvurdering av vassdragene innen hver subregion, 
vil en innbyrdes rangering gi det vassdrag sam geofaglig sett bØr 
inngå i Verneplan IV. på denne måten vil to vassdrag bli anbefalt å 
representere hovedregionen. 

Berggrunn 

Øyene i Lofoten og store deler av Vesterålen består av grunnfjells
bergarter av prekambrisk alder. Bare mindre anråder på HinnØya har 
bergarter fra Kambro-silur, samt et mindre felt på AndØya hvor det 
sam det eneste sted i landet opptrer bergarter fra Jura/Kritt. De 
prekambriske bergarters alder varierer fra 1 150 mill år og opp ITOt 
3 000 mill år. Således er både de eldste og yngste bergarter i 
Norge representert irmen anrådet. De migmati ttiske gneisene sam 
blant annet opptrer på M:>skenesøy, h;t>rer til landets eldste berg
arter. 

Over disse er senere avsatt en serie med sedimenter og vulkani tter 
sam så er blitt metaITOrfoisert. Onrådet er senere blitt intrudert 
av store mengder magmatiske bergarter med gabbroid til sur sarnnen
setning. For ca 1 100 mill år siden gikk store deler av anrådet 
gjennom en amfibolittfacies-metaITOrfose med en betydelig mineral
anvandling . 

Overskyvninger fra vest har brakt anrådet fra en dyp til en hØy 
plassering i jordskorpen i sen-prekambrium eller tidlig i den 
kaledonske foldeperiode . Bergartene representerer således en 
isolert del av det norske grunnfjell med foldete kaledonske 
fjellkjedebergarter på østsiden. 

KVartæJ:geologi - Gearorfologi 

Rester av en gammel fjelloverflate i disse anråder ble beskrevet 
allerede på 1900-tallet av H. Reusch. Denne overflate kalt "den 
paleiske overflate" ble dannet i Tertiær og kan observeres 
mange steder i anrådet. 
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strandflaten er et annet karakteristisk trekk i landskapet. Den er 
best utviklet i ytre strøk, og består av en småknudrete flate av 
lavt bergland utenfor mer eller mindre hWe kystfjell. Strandflaten 
ligger dels over og dels under dagens havnivå, og representerer et 
stort antall øyer og skjær samt svært grurme havpartier. Foruten en 
velutviklet strandflate, er anrådet preget av en mengde tinder, 
botner og egger. 

Avsmeltingsforløpet før siste innlandsis i anrådet er rekonstruert 
av Mtlller og Sollid (1972). De antyder at de hWeste fjellene og 
ytterste odder og nes i Loften-Vesterålen kan ha vært isfrie. Det 
er påvist tre israndstadier san strekker seg fra AndI:/Jya og ned til 
Moskenes med avsetninger fra ca 13-14 000 B.P til 18-20 000 B.P. 
De mest markerte avsetninger på HinnØya, Langøya og Austvågøy er 
fra Eldre Dryas 13 000 - 12 000 B.P. 

Under tilbakesmel tingen av innlandsisen ble det liggende igj en en 
betydelig lokalis over HinnØyas sentrale deler. Denne gjorde 
framstøt både i Eldre og Yngre Dryas og avsatte en rekke lokale 
randnorener . 

Fjellpartiene er i det store og hele sterkt preget av lokalglasia
sjon og på yttersiden av Lofoten - Vesterålen ligger botnene helt 
ned not strandflaten. 

Samlet resent breareal i Lofoten og Vesterålen i dag er antagelig 
mindre enn 2.6 kffi2 san ble oppgitt san areal av Østrem m.fl. 
( 1973). De ligger stort sett østvendt. 

Randavsetninger fra siste innlandsis er mest sanmnenhengende på 
AndI:/Jya, hvor den senkvartære historie er særlig godt bevart. Her 
finnes også norener og smeltevannsløp opp til 300 m o.h. Resente 
og hevede strandfonner er godt utviklet og Tapesvoller forekcmner 
over lange strekninger både på yttersiden og innsiden av øya særlig 
på den IX>rdlige delen. De glasiale og postglasiale løsavleiringer i 
anrådet har hatt stor betydning for utnyttelsen av arealer i 
anrådet. I Vesterålen er løsavsetningene roe uj evnt fordelt, mest 
finnes i fjord og dalbotnene . på strandflateanråder ligger de mer 
spredt og er ofte anlagret av havet. Det er også klart rikere 
avsetninger i de østlige enn i de vestlige deler av anrådet, men 
genereI t sett er IØsmassedekket tynt bortsett fra AndI:/Jya hvor det 
finnes tildels mektige avsetninger. 

Av aktive prosesser kan nevnes strandprosesser not Norskehavet, 
massebevegelse og ulike skråningsprosesser. Vassdragene er 
karakterisert ved li ten massetransport «5 tonn/kffi2) forårsaket av 
mangel på sedimentkilder. 

Hydrologisk tilhører regionen H3 L3 regimet, bortsett fra AndØya og 
HinnØya san tilhører ~ ~ regimet (Gottschalk et. al. 1978). Klimaet 
er kjØlig oseanisk med spesielt store nedbØnnengder i Lofoten. Ned
børen øker not syd fra ca 900 nm/år på Andt/Jya til mer enn 2 000 
nm/år i de ytre deler av Lofoten. Vegetasjonsmessig er anrådet uten 
trær, bortsett fra mer beskyttede anråder der det vokser bj erkeskog . 

AndI:/Jya, Lofoten og Vesterålen inngår san en del av region 42 i 
naturgeografisk regioninndeling av Norden (Nordiska ministerrådet 
1984) . 
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8. 1 Sub-region 1; A:flC4;ya, Langøya, Hadsel og vestre del av Hinnøya 
nord for Hognefjorden 

Regionen er karakterisert ved en velutviklet strandflatetopografi 
med forholdsvis lavt relieff. Fjellformasjonene er avrundede, selv 
an botner og egger stedvis forekcmner. Spesielt lilldØya er daninert 
av store slettearealer san hovedsakelig er dekket av myr. Kontras
ten mellan slettelandet san tilhører strandflata og "restfjellene" 
san er karakterisert ved enkeltstående avrundede fjellformasjoner 
er slående. Resten av regionen er også preget av strandflatetopo
grafi og lavt relieff, men ikke så utpreget san på Andøya. Hoved
inntrykket er også her en eldre, avrundet fjelltopografi. San på 
lilldØya forekcmner også lokalt botner og egger san vitner an en 
tidligere glasial påvirkning. 

Regionen er uten breer i dag, men endarorener i de tcmne botnene 
vitner an lokal glasiasjon i en ikke altfor fjern fortid. 

Arsnedbøren er m:xierat og varierer fra ca 900 mnj år på Andøya til 
ca 1 300 mnj år på Langøya . Nedbørfordelingen viser et minimum i 
perioden mai-juli og maksimum i høsbnånedene september-oktober. 

Vassdragene er små og karakterisert ved en steil øvre del, mens 
nedre deler san drenerer strandflata har liten gradient. 
Fjellanrådene er antrent uten løsmasser. San følge av mangel på 
sedimenttilførsel er material transporten minimal, under 5 tjkrfi2. 
Selv an terrasser og eldre elveløp lokalt vitner an en viss fluvial 
utvikling over tid, må dagens fluviale systemer sies å være i 
likevekt og uten spesielt aktive prosesser. 

Regionen er uten skog, bortsett fra leanråder der bj erketrær 
daninerer. 

8.2 Sub-region 2; Lofoten og HinnØya vest for Løddingen 

Regionen representerer muligens den mest utpregede botntopografien 
san finnes i Norge. Deler av anrådet var antagelig ikke dekket av 
innlandsisen under siste istid og er derfor interessant i 
forbindelse med isfrie refugier. I stedet daninerte lokalglasiasjon 
med botnbreer. Sannsynligvis ble mange av dagens landformer dannet 
i denne perioden. 

Fjellformasjonene er ville, med stort relieff, spisse tinder og 
egger (fig. 89). Det alpine landskapet er gjennanskåret av en rekke 
glasial t formede U-daler. Dette tindelandskapet er forårsaket av 
dannelsen av et utall av botner i flere utviklingstrinn san ofte 
går over i hverandre. I tillegg finnes et rikt utvalg av nærmest 
perfekt utformede botner. Flere av disse er i dag fylt med vann og 
danner dype innsjøer. I flere av sjøene ligger bunnen under havets 
overflate. på Hinnøya og Austvågøy finnes det resente breer. Dagens 
botnbreer medfører en stadig utvikling av botntopografien. Fra 
MtJysalen (1 266 m o.h.) san danner det hØyeste fjellmassivet, 
faller topphØydene mot vest. 

Den utpregede strandflatetop::lgI'afien er mindre utbredt i Lofoten 
enn Andøya og Vesterålen. De største anrådene med lavt relieff 



109 

Fig. 89. Alpint fjellandskap med glasialt fonnede botner og tinder. 
M:)t M:)skenesøy. 

finnes på sentrale, vestlige og n::::>rd1ige deler av vestvågøy og på 
vestlige og n::::>rd1ige deler av Austvågøy der de danner 
sanmenhengende bremner nedenfor fjellanrådene. M:)t øst begrenser 
strandflata seg til et smalt skjærgårdsanråde med en mengde små 
øyer, (fig. 90). strandprosesser forårsaket av bØlgeerosjon er mest 
utpreget på Lofotens side not Norskehavet. M:)skenesøyas utside er 
det beste eksempelet. 

NedbØren varierer fra 1000 nm/år til over 2000 nm/år. Topografien 
medfører store lokale forskjeller i nedbØr over korte avstander. 
Den tørreste perioden er månedene mai - juli, mens september -
oktober har mest nedbØr. 

Fjellanrådene er omtrent uten lØsmasser, bortsett fra enkelte 
ende.norene-avsetninger etter botnbreer. Der det er løsmasser, 
dcminerer et tynt lag med bunnrrorene. FOIVi tringsmateriale i fonn 
av urer finnes også flere steder, spesielt i forbindelse med 
botner. 

Vassdragene har forholdsvis stor gradient, bortsett fra der de 
drenerer strandflatearealer av et visst omfang. Karakteristisk er 
de dype botnsjøene. Disse fungerer sam sedirnentfeller for 
material transporten fra feltene oppstrctms. Material transporten er 
minimal, under 5 t/kffi2, bortsett fra de vassdragene sam drenerer 
breer og større dalfører med løsmasser der den er noderat, 5-50 
tjkffi2. I forbindelse med de sistnevnte er det også utviklet resente 
fluviale fonner sam vitner om aktive prosesser under dagens 
klimatiske forhold. Deltaer og bankesystemer er mest vanlig. 
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Fig. 90. Strandflata ved stamsund, Vestvågøy. 

stedvis er det dannet terrasser san vi mer an tidligere 
strandlinjer og endringer i elveløp san følge av bl.a. landhevingen 
etter siste istid. 

Regionen er uten skogvegetasjon oortsett fra leanråder der 
bjerketrær daninerer. 

9. VASSDRAG I SUS-REGION 1. 

9. 1 Vassdrag nr 175, GARDSELVA pA HINmNA 

Gardselva ligger i Arrl/Jy kamrune på vestsida av nordlige del av 
IIinn1Jya og drenerer et nedbØrfeI t på 35.71 k:fi12 ( fig. 91). 
Vassdragets nedbØrfelt dekkes av kartblad 1232 I Kvæfjord 
(M7ll, M 1: 50 000). 

9.1.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen i nedslagsfeltet består utelukkende av migmatittiske 
bergarter, vesentlig gneiser av amfioolittfacies, med en alder på 
mer enn 3 500 mill. år. Sin nåværende struktur fikk de gj enncm en 
metanorfoseprosess for 2 100-2 600 mill. år siden. 



9.1.2 

111 

N 

t 
o 1km , , 

Fig. 91. Gardselvas nedbØrfelt (HinnØya). 
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En mektig israndavsetning ligger på strandflaten syd for Gardselva, 
med mindre tilhØrende noreneavsetninger på nordsida. utover langs 
Forrfjorden forekcmner en serie mindre randrrorener san ligger på 
tvers av fjordens lengderetning. Disse er klassifisert san såkalte 
De Geer norener og er i 1andssarrmenheng av t4Jy verneverdi. Disse 
ligger imidlertid utenfor nedslagsfeltet. Dalførene er større u
formede daler erodert ut av innlandsisen. De anliggende fjellparti
er er alpine og har vært utsatt for lokalglasiasjon med dannelse av 
mange botner og tinder. Pa1eiske former forekcmner i fjellområdet 
på nordsida av Forfjorden. MJrenesystemene i den nedre del av 
Finnsæterda1en ligger på strandflaten. 

Områdebeskrivelser, f1uvia1e former og prosesser 

Gardselva har et spesifikt avløp er 50 l/s krn2 (NVE, 1987), mens 
nedbøren ligger på ca 1 200 mn/år, minimum i månedene april-juli 
med 65-75 mm (DNMI, 1987). 

MJt vannskillet er det tinder med botner. Vassdraget drenerer to 
åpne dalfører med lav gradient og forholdsvis mektige morene
avsetninger san el va stedvis har erodert seg ned i. Terrasse former , 
lateralnorener og endenorener forekcmner. El va har stedvis 
omfordelt sedimentene og etablert et meandrende forløp med rester 
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av eldre lØp. Det er ikke dannet f1uvia1e akkumulasjonsformer av 
spesiell interesse. Vassdraget er karakterisert ved en minimal 
material transport med under 5 tonnjkffi2 år .. 

Verdivurdering 

Vassdraget må karakteriseres sam urørt av inngrep. I nedbØrfeltet 
er det forekanster av kvartærgeologisk interesse. I f1uvia1- og 
prosessgeomorfo1ogisk sammenheng er vassdraget mindre interessant. 

Vassdraget vurderes å ha middels verneverdi (**). 

9.2 Vassdrag nr 176, Ael va 

Vassdraget ligger i AndØy kcmnune på AndØya. NedbØrfeltet sam 
omfatter 51.14 kffi2, er vist i fig. 92. Vassdragets nedbØrfelt 
dekkes av kartblad 1233 Il Dvergberg og 1233 III Langenes 
(M711, M l: 50 000). 

Vesentlig morene 

Vesentlig glasifluvialt 

o Kornfordelingsprøver 
fra lite sandtak 

N 

t 

Fig. 92. Ae1 vas nedbØrfelt med kvartære ITDrenesystemer og 
prøve lokalitet (lite sandtak). 
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9.2.1 Berggrunn, storformer, lØsmasser 

Syd og vest for Anesvatnet består berggrunnen av gabbro og 
metagabbro. I Aberget i den nordØstige del opptrer gneiser av ulik 
opprinnelse og sarnuensetning, amfioolitter, migmatitt m.m. Ved 
utlØpet av Åel va opptrer granitt og granodiori tt. 

Åel va (Anesvassdraget ) drenerer søndre del av Åberget, nordre del 
av fjellområdet Bøheia - Steinheia og det mellomliggende flate 
området. Vassdraget har utlØp i havet på østsiden av AndØya. 
Bortsett fra i fjellanrådene er lØpsgradienten meget liten. 
Grunnvatnet og Anesvatnet san begge ligger 10 m o.h. kan være 
eksempel på fallforholdene i det flate området. 

De lavereliggende områder med Anesvatnet og Grunnvatnet tilhØrer 
strandflaten. Disse områder er i hovedsak dekket av store torv
myrer. Det siste av de tre israndstadiene har avsatt et større 
randrrorenesystem ved utlØpet av Anesvatnet san her vesentlig 
består av glasifluvial t materiale. Mindre randrrorener finnes også 
ved den indre enden av vannet. Vannskillet over rrot vestkysten 
følger et randrrorene system kalt "Krokraet" san sannsynligvis er 
sene stadier av det andre av de tre israndstadiene fra siste 
istid. Et system av smeltevannskanaler finnes mellan Anesvatnet og 
Aberget. Øvre marin grense her er 37 m. 

Markerte, stedvis svært bratte fjell reiser seg i vassdragets 
sentrale deler. Særlig markert er Aberget. Rester av en paleisk 
overflate er markert både her og i fjellområdet på vestsiden. 

Rasmark er vanlig under de bratteste fjellpartiene. For øvrig 
forekarmer mye av de sarnue formelementene san er beskrevet under 
vassdrag nr 175 Gardselva. 

9.2.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Fj ellområdene nord og syd for Grunnvatnet - Anesvatnet 

Dreneringssystemet er fossilt og inaktivt, (fig. 93). Det er flere 
større og mindre vann, men oortsett fra Bødalsvatnet der det er 
bygd ut et mindre delta, er området uten fluvialgeomorfologiske 
kvaliteter. 

Elveløpet mellan Bødalsvatnet og Anesvatnet 

I de nedre deler har elveløpet erodert seg ned i eldre fluviale 
avsetninger og utviklet et meandrerende lØp. Stedvis var det tegn 
til resente erosjonskanter. Selve lØpssystemet må allikevel 
betegnes san stabilt. Tydelig lagdeling med "varv" viser at 
løsmassene i området er avsatt i vann. M;t>rkere organiske lag ble 
observert. Partikkelsarnuensetningen må karakteriseres san 
finkornet (fig. 94, 95, 96). 

Anesvatnet og Grunnvatnet 

Dette er de største vannene i nedbØrfeltet. Ingen av dem kan sies 
å inneholde formelementer av spesiell interesse. 
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Fig. 93. Sideelv til Anesvassdraget. 
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Fig. 94. Profil fra lite sandtak i en glasifluvial avsetning ved 
SØdalselva i Aelvas nedbørfelt. 
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Fig. 95. Avsetningen i BØdalselva er tydelig lagdelt og avsatt i et 
fluvialt miljØ. I den øvre del inngår også klare organiske 
horisonter. 
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Fig. 96. Kornfordelingskurver fra sandtaket i BØdalselva i Aelvas 
nedslagsfelt. 
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strekning Anesvatnet - utlØp i havet 

Elveløpet er ikke preget av resente aktive prosesser. Det 
tilnærmet meandrerende løpssystemet må karakteriseres sam fossilt. 
El va har skåret seg gj enncm eldre avsetninger og strandvoller . 
Terrassenivåer vitner om tidligere havnivåer. 

9.2.3 Verdivurdering 

Deler av nedbørfeltet er benyttet til jordbruksproduksjon. 
Inngrepene er imidlertid ikke av et slikt omfang at de reduserer 
vassdragets geofaglige verdier i vesentlig grad. Aelva inneholder 
elementer av fluvialgeomorfologisk interesse. Dette er først og 
fremst knyttet til tolkning av eldre avsetninger og derved den 
geomorfologiske utviklingshistorie. Vassdraget må derfor vurderes 
å være av middels geofaglig verdi sam typevassdrag for subregion 
1. 

Vassdraget vurderes å ha middels verneverdi (**). 

9.3 Vassdrag nr 177, MELAELVA (NJRDMELAVASSDRAGET) 

9.3.1 

vassdraget ligger i Arrl/Jy kcmnune på Arrl/Jya og drenerer er 
nedbØrfei t på 16.50 kffi2 ( fig. 97). Vassdragets nedbØrfei t dekkes 
av kartblad 1233 Il Dvergberg og 1233 III Langenes 
(M711, M 1: 50 000). 

Berggrunn, storformer, løsmasser 

anrådet ebnineres av gneiser av ulik opprinnelse og sarrmensetning 
amfibolitt, migmatitt m.m. Syd og øst for Nøssdalsvatnet finnes et 
mindre område med granitt og granodiori tt. 

Den nedre lavereliggende del av vassdraget ebnineres av to store 
vann beliggende på strandflaten i et stort myranråde. Nedslagsfel
tet begrenses i øst mot Steinsvatnet aven stor israndsavsetning 
sam denmer opp og delvis ankranser Melavatnet . Øst for 
Steinsvatnet danner disse avsetninger en rekke markerte :rygger sam 
har fått egne navn: Høgraet, Steinvalsraet, Krokraet m.fl. Disse 
tilhØrer alle den av de tre andre israndsavsetningene på lmdøy. 
Den ytterste ligger her utenfor kysten og kommer først på land ved 
Bleik. Nede ved Avika ligger en Tapesvoll. Øvre marin grense ved 
Melavatnet er 42 m. 

I de øvre deler av vassdraget stikker fjellpartier sam Krysstinden 
og Blåtinden m.fl. brått opp fra strandflaten med markerte "yngre" 
brattkanter i lavere deler og en eldre førkvartær paleisk over
flate over. For øvrig finnes mange av de samne formelementene i 
dette vassdraget sam dem sam er beskrevet under nr 175 Gardselva. 
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Fig. 97. Melaelvas nedbØrfelt. 
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Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Melaelva drenerer et mindre fjellområde avgrenset aven tinde
rekke. Nedbørfeltet er langstrakt i tilnærmet nord-sør retning. 
UtlØpet i havet er lengst rrot nord. Vassdraget er karakterisert 
ved 4 vann sam ligger på rekke og rad. Det innerste vannet, 
Finnkongdalsvatn, har fonn av en botnsjø. Det er ikke etablert 
fluviale avsetningsformer av betydning i noen av vannene. 
Elveløpet er 'uten aktive prosesser. MellClll Melavatnet og utlØp i 
havet har elva et tilnærmet meandrerende forløp. Elveløpet har 
skåret seg ned i eldre løsmasseavsetninger like før utlØp i havet. 

Verdivurdering 

Vassdraget inneholder minimalt med fluviale forekClllSter (fig. 
98). Aktive prosesser ble ikke observert. Det er forholdsvis få 
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Fig. 98 . Melaelv nedstrctms Melavamet, rrot utlØp i havet. 

inngrep i nedbØrfeltet. Selv om vassdragets elveløp er tilpasset 
og typisk for drenering av de flate myranrådene på AndØya vurderes 
vassdraget som helhet å være mindre interessant i en geofaglig 
sarnnenheng . 

Vassdraget vurderes å ha li ten verneverdi (*). 

9.4 Vassdrag GARDSELVA pA PNX!JYA 

Vassdraget ligger i AndØy kamrune på AndØya. Vassdragets 
nedbØrfelt dekkes av kartblad 1233 Il Dvergberg (MllI, 
Ml: 50 000). NedbØrfeltet er på 18.22 kffi2 ( fig. 99). 

9.4.1 Berggnmn 

Det interessante ved berggnmnen i anrådet er opptreden av 
Mesozoiske bergarter (Øvre Jura, Nedre Kritt) alder 100-170 
mill. år). De nedre 2.5 km av Gardselva går gj ennan derme 
bergartsformasjon, men bare i utløpsområdet er de blottlagt. Se 
kart fig. 100. Ettersan dette er eneste sted på fastlands-Norge 
hvor det forekæmer bergarter fra derme tidsperioden er 
lokaliteten unik i berggrunnsgeologisk sarnnenheng. 
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Fig. 99. Gardselvas nedbØrfelt (AndØya). 

Feltet strekker seg ca 8 km nordover fra Rarnså langs sjøen IT'Ot 
Skardselva. Mektigheten av denne formasjonen er anslått til ca 500 
m. Bergartene veksler lagvis mellan sandsteiner og leirskifere. En 
underliggende, på det mektigste ca 60 m tykk sandsteinsavdeling 
inneholder en rekke kullag. Omkring 1870 ble det brutt endel kull 
fra disse. 

De bergartslagene san er avsatt på grunt vann, er svært rike på 
fossiler, deler av trestammer, blekksprutskall, skjell med flere. 
Et nesten kanplett skjelett avenfiskeøgle er også funnet. 

For øvrig består det meste av berggrunnen i nedslagsfeltet av 
prekambrisk granitt og gneiser. 
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BERGGRUNNSGEOLOGI 

Sandstein Skifer Mesozoikum 

Gra nitt,granodioritt 

Prekambrium 

Gneiser a v ulik sammensetning 

Fig. 100. Berggrurmsgeo1ogisk kart over Gardsel vas nedbØrfeI t 
(AndØya) (Fra vogt 1905). 

storformer, løsmasser 

Kvartærgeologisk og gearorfologisk er AndØya det mest interessante 
område i Lofoten-Vesterålen. Særlig er den senkvartære historie 
godt bevart. store strandflatecrnråder og rester avenførkvartær 
paleisk overflate er karakteristiske trekk i landskapet. Det er 
påvist tre israndstadier som kan følges videre nedover i 
Vesterålen og Lofoten. M:Jreneavsetninger fra det siste av disse 
trinn krysser vassdraget. 
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Strandflatearealene er dekket av organisk materiale, vesentlig 
torv. Over de mesozoniske bergarter ved Ramså ligger varierte 
løsmasselag fra postglasial tid. Stratigrafien til disse 
ukonsoliderte sedimenter ved Ramså er studert av M;t>ller (1986), 
sam har tolket disse i relasjon til havnivåforandringer. 

I de lavere områdene langs Gardselva ca 30 m o.h. finnes også 
innslag av marine avsetninger og forekanster av fluviale avsetnin
ger. Fluviale erosjonskanter finnes langs Gardselva mellom disse 
avsetninger og sjøen. Resente og hevete strandfonner er godt 
utviklet. Flere parallelle strandvoller (Tapes) ligger nær sjøen 
saumen med store mengder vindavsatt materiale (eoliske avsetnin
ger). Det er mindre israndavsetninger i Sauradalen. Mellom 
Ramsånakkvatn og Raudnakkvatn opptrer en randn'Orene fra 
lokalglasiasjon. 

Rester av en paleisk overflate preger fjellområdet sam omgir 
Sauradalen, Høgfjellet og Arnipa. Her opptrer også forvitrings
materiale med blokkmark. De mektigste ras- og skredmaterialavset
ninger forekommer på vestsiden av dette fjellpartiet, men også i 
den bratte østsiden av Høgfjellet opptrer sammenhengende områder 
av rasmateriale, delvis med raskjegler. 

Elva fra Raudnakkvatn renner ut gjennom en nesten 500 m lang 
canyon. Ellers finnes flere mindre gjel i området. 

I passpunktet mellom fj ellet Arnipa og Kvarmdalsheia er det en 
markert fossil smeltevannsrenne, hvor det har vært en drenering 
rrot SV. Dybden er 10-15 m med markert V-form. Den kan følges ca 1 
km og slutter omlag 40 m o.h. sam trolig tilsvarer marin grense i 
området. Også SV for foten av Arenipa finnes flere smeltevanns
kanaler. Begge disse lokalitetene viser sv.ært gode eksempler på 
glasifluviale smel tevannskanaler (fig. 101). 

på nordsiden av Gardselva er nær sjøen drevet grusuttak og store 
deler av sanddyne feltet er her fjernet. Det er også anlagt flere 
veier i området. 

Ramså regnes sam en klassisk lokalitet innenfor problematikken med 
strandlinjeforskyvning. De postglasiale sedimenter i området har 
vært studert av flere, bl.a. Martinussen (1960) og M;t>ller (1986). 
Berggrunnsgeologisk er området unikt da mesozoiske bergarter 
ellers bare finnes på kontinentalsokkelen. Mange lokal i teter i 
området er følgelig av svært stor faglig interesse og brukes årlig 
sam ekskursjonsamråde av Universitetet i TromsØ og andre. 

Områdebeskrivelser, fluviale fonner og prosesser 

Vassdraget drenerer rrot øst forholdsvis langt nord på AndØya. Elva 
faller med forholdsvis hØy gradient ned fra hØyfjellet. Strekning
en el va drenerer strandflata før den renner ut i havet er karakte
risert ved en lav gradient. I fj ellområdet er det ikke forekanster 
av spesiell fluvialgeomorfologisk verdi. Derirrot viser en geomor
fologisk kartlegging (Flakstad et. al 1985) at området er rikt på 
ulike fonnelementer av geofaglig interesse. Kort kan nevnes ende
og lateralmorener, spylerenner og solifluksjonsvalker I vassdra-
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KVART ÆRGEOLOGI 

Strandvoller (Tapes) 

[ ~ ] Lokal morene 

I~~ Canyon 

Morene 
Israndavsetning 

Glasifluvial 

[ ~ 1 Smeltevannskanaler 

[~ Spylerenner 

mtt Skredmateriale 

H>~<?\\/:~.\J Fluvialt materiale 

I '""" t-'t "-lAot I Fluvial erosjonskant 

Fig. 101. Kvartærgeologisk kart over Gardselvas nedbørfelt 
(AndØya). (Fra Flakstad m.fl. 1985). 
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gets nedre deler er meanderformer stedvis utviklet. Elva har 
skåret seg gj enncm gamle strandvoller og i et mindre anråde lagt 
opp fluviale sedimenter. Over en kortere strekning er det aktive 
erosjonskanter. 

9.4.4 Verdivurdering 

Gardselva på AndØya inngår ikke blant de opprinnelig utvalgte 
vassdrag som skal vurderes i verneplan IV. Fra et geofaglig syns
punkt bØr imidlertid dette vassdraget inngå. Innen nedbØrfeI tet er 
det kartlagt og doJrunentert en rekke kvartærgeologiske og prosess
geomorfologiske forekomster som er representative for AndØya. I 
tillegg er det lokaliteter av fluvialgeomorfologisk verdi, både i 
en historisk sarnnenheng og i resent utviklingsperspektiv. Av 
spesielle forekomster må. nevnes den berggrunnsgeologiske fore
komsten fra Jura/Kritt sam ikke finnes andre steder i Norge eller 
Norden. Selv am det er anlagt bilvei i nedbØrfeltet, må. dette sies 
å være li te berørt av inngrep sam har betydning for drenerings
systemet. 

Av de tre vurderte vassdragene på AndØya, skiller Gardselva seg ut 
med et mer aktivt fluvialt system i tillegg til at nedbØrfeltet 
inneholder et variert utvalg av geomorfologiske formelementer som 
er representative for AndØya og subregion l. Forekomstene gir et 
bilde av og inneholder informasjon av utviklinghistorisk 
interesse. Vassdraget vurderes derfor å være interessant i en 
geofaglig sarnnenheng. 

Vassdraget vurderes å ha meget stor verneverdi (****). 

9 . 5 Vassdrag nr 178, ALSVAcNASSDF.AGF":r 

9.5.1 

Vassdraget ligger i Øksnes kommune. Vassdragets nedbØrfelt dekkes 
av kartblad 1232 IV Myre (M711, M l: 50 000). Vassdraget har et 
nedbØrfelt på 23.04 ~ (fig. 102). 

Berggrunn, storformer, løsmasser 

Mesteparten av berggrunnen i anrådet består av migmatittiske 
gneiser av granulittfacies sam dekker store anråder av Langøya. 
Vest for sørvågvatn og opp lIDt Raudhanmaren finnes et mindre anråde 
med meta-suprakrustaler, vesentlig finkornet gneis med granulitt
facies. Denne bergart finnes også i Ørntuva på østsiden av Alsvåg
vatnet. 

Vassdraget drenerer lIDt nord og har utlØp i sørvågen. AIsvågvatnet 
(8 mo. h.) sam dcminerer nedre del, har en mindre demning i 
utlØpet. Søndre del av AIsvågvatnet og nedbØrfeI tet oppstrøns er en 
glasialt formet U-dal med bratte dalsider. Nedre del av dalsidene 
og dalbunnen er dekket av et forholdsvis tykt lag bunnrnorene. 
Dalbunnen har jevnt fall med lav gradient. 
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_ Bussl ngvlka 
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,---~-,I 

Fig. 102. .Ålsvågvassdragets nedbØrfeI t. 

store, flate og lavtliggende myrlendte områder med store vann og 
betydelige gruntamråder preg-er de nedre deler av vassdraget. 
Strandf1ci.teanråder dekker store arealer i disse trakter. Et 
rrorenesystem rundt sørvågvatnet og mellan .Ålsvågvatnet og sjøen 
tilh;Drer det irmerste av de tre påviste israndstadier san strekker 
seg fra lmdt/Jya og St/)rover Langøya og over til nJrdspissen av 
Vestvågøya. 

Fjellområdet san argir vassdraget, har topper opp rrot 600 m. 
stedvis er det forholdsvis bratte fjellskråninger med 
rasmateriale. Små velutviklede oo-tnformer firmes flere steder. 

9.5 . 2 Områdebeskrivelser, f1uvia1e former og prosesser 

Nord-vestre del av Langøya har en spesifikk avrenning på 50 lis kffi2 
(NVE-1987 ), mens nedbØren er ca 1 000 nm/år. NedbØren er forholds
vis jevnt fordelt gj enn:::rn året, med laveste verdier i månedene 
april-juli (50-60 nm) (DNMI 1987). 

I Litlevatnet er det bygd ut et delta. Over deltaplattformen har 
elva etablert et meandrerende lØp. Deltaet med elveløp er den 
eneste forekomst av fluvialgeomorfologisk interesse i hele 
vassdraget. Formene er fossile og kan inneholde infonnasjon an 
utviklingen i tida etter siste istid. Vassdraget er karakterisert 
ved en minimal material transport med under 5 tonn/år (fig. 103). 
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Fig. 103. Typisk e1vestrekning i Ålsvågvassdraget. LØpet går i 
rrorene. 

9.5. 3 Verdivurdering 

NedbØrfel tet er representativt for vassdrag i sub-region 1. Nedre 
deler av vassdraget er sterkt påvirket av inngrep san landbIUk. Det 
er ikke påvist forekomster av spesiell geofaglig interesse. 

Vassdraget vurderes å ha li ten verneverdi (*). 

9.6 Samlet vurdering av vassdragene san inngår i sub-region 1 

I forslaget fra verneplanutvalget inngikk 4 vassdrag i denne 
sub-regionen. ut fra en geofaglig innfallsvinkel var det ntx1vendig 
også å inkludere et ekstra vassdrag på AndØya; Gardselva. Dette 
fordi dette vassdraget drenerer en i nasjonal sarrmenheng unik 
geologisk forekanst og samtidig inneholder et stort utvalg av 
geofaglige interessante forekomster. Dette vassdraget er gitt 
karakteristikken "meget stor verneverdi". En videre rangering er 
san følger: Aelva "middels verneverdi", Gardselva (på HinnØya) 
"middels verneverdi" , Melaelva "li ten verneverdi" og Ålsvågvass
draget "li ten verneverdi". 

ut fra en geofaglig vurdering er konklusjonen at Gardselva på 
AndØya er det vassdraget innen sub-region 1 san har størst 
verneverdi og dermed bØr inngå i verneplan IV. San vassdrag nunmer 
2 innstilles Aelva på AndØya. 
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10. VASSDRAG I SUB-REGION 2 

10.1 Vassdrag nr 171, HEGGEDALSVASSDRAGET 

Vassdraget ligger i Tjeldsund C>g" Lødingen kamruner. Vassdragets 
nedbØrfelt dekkes av kartblad 1232 Il Gullesfjorden 
(Mlll, M 1: 50 000). Heggedalsvassdraget drenerer et nedbørfelt 
på 51.79 kfn2 (fig. 104). Vassvikegga 

87n 
Heggedalsv.nan 

KANSTADBOTN 
~ 

Fig. 104. Heggedalsvassdragets nedbørfelt. 
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10.1.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen i nedslagsfeI tet består utelukkende av en granitt 
(Gullesfjordgrani tt). Den er meget hard og notstandsdyktig not 
erosjon. 

Heggedalen er en typisk U-dal med meget bratte dalsider og en flat 
bunn. Den er roe mer åpen not munningen. Dalens østre og indre 
parti har relativt bra utviklet tindetopografi. 

Morenemateriale er vanligst i dalbunnen. Rasmateriale er vanlig i 
dalsiden og særlig utpreget på Østsiden av Svartvannet. Det finnes 
også roe blokkmark. cmrådet OlJer tregrensen har for øvrig li te 
løsmasser med unntak av et ujevnt dekke ved det nederste 
Kvitel vvatn. 

ytterst i dalen ligger løgnasser i terrasser . Heggedalselva har 
bygd ut et del ta i Kanstadbotn (:t;ig. 105). 

Fig. 105. Heggedalselvas delta i Kanstadbotn. Temporære midtbanker 
og erosjonskant vitner om aktive fluviale prosesser. 

10.1.2 cmrådebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Heggedalsvassdragets nedbØrfelt er smalt og langstrakt i NNØ 
retning fra utlØpet i Kanstadbotn. Det er få sjøer og disse ligger 
nær vannskillet. Feltet har liten naturlig selvregulering, roe san 
medfører rask avrenning. Spesifikt avløp er 70 l/s J.an2 (NVE 1987). 
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ArsnedbØren er 'rY:/Jy med 1 800 mn/år. De tørreste månedene er mai
juli med 80-90 mn/mnd., mens oktober med over 220 mn er den nedbØr
rikeste. 

Heggedalsvassdraget har sitt utspring i Heggedalsvatnet (409 ro 
o.h. ). Over de første 2 km faller elva 200 ro ned til bunnen i 
Heggedalen sam den fØlger til utlØp i Kanstadbotn ca 8 km lenger 
nedstrc,t:rns. Heggedalen er en glasialtformet U-dal sam ender i en 
markert dalende. Fj ellanrådene rundt er stort sett uten løErnaSser, 
mens det er mektigere avsetninger langs de steile dalsidene 09' 
dalbunnen. I tillegg til morene er det 09'så endel rasmateriale 
langs sidene. Elveløpet faller med forholdsvis jevn gradient mot 
utlØp i fjorden. 

Mellan Heggedalsvatn 09' dalbunnen har elva skåret seg IX)9 ned i 
1øErnaSsene. Flere av sidelvene spesielt fra øst i Heggeda1ens øvre 
del, har erodert seg gjerm::m 1øErnaSsedekket ned til fast fjell 09' 
dannet ravineformer. stedvis er det erosjonssår, så IX)9 sedimenter 
tilføres vassdraget under sn;Dsffiel ting, 'rY:/Jy nedbØr 09' større 
flOl1Tler. 

I dalbunnen pendler elva fra dalside til dalside. Den smale dal
bunnen er fluvial t utviklet 09' kan minne an en elveslette . ut fra 
det foreliggende materialet er det uklart an det her er snakk an en 
elveslette. LØpsformen veksler mellan rett 09' anastaToserende med 
overgang mot meandersystem over enkel te strekninger. Banker og 
stedvise erosjonskanter vitner an en viss grad av aktive fluviale 
prosesser under det nåværende hydrologiske regime. Til tross for 
dette må løpssystemet i denne del av vassdraget karakteriseres sam 
fossilt 09' arvet fra tidligere tider. ca 4 km oppstrc,t:rns utlØp i 
fjorden har elva skåret seg ned i berggrunnen 09' har utviklet en ca 
1.5 km lang canyon. Nedst:rctri1s canyonen avtar gradienten IX)9. 

De sisteki1anetrene før utlØP i fjorden har elva erodert seg 
gjerm::m en glasifluvial avsetning. Antagelig er dette rester av et 
del ta sam ble dannet under siste istids avsmel tingsperiode 09' til
passet datidens havnivå. Deltaet er bygd opp i konfluensanrådet til 
Austerdalselva, Eidesel va 09' Heggedalselv. Senere landhevinger har 
senket erosjonsbasis 09' derved fØrt til løpsendringer 09' erosjon 
over det opprinnelige deltaet. Eldre dreneringsspor, fossile 
ra viner 09' terrasseni våer vises tydelig 09' vitner an tidligere 
tiders fluviale erosjonsprosesser 09' utvikling. 

Heggedalselva har etablert et meandrerende løpssystem med inner
svingsbanker 09' flanlØp i yttersvingene gjerm::m den "gamle delta
avsetningen" ned til utlØpet i Kanstadbotten. LØpssystemet er 
preget av aktive fluviale prosesser 09' er fre.rrrleles under utvik
ling (fig. 105, 106). Deltaplattformen i Kanstadbotten er tilpas
set dagens havnivå 09' er txJvedsakelig bygd opp av retransporterte 
sedimenter fra det opprinnelige glasifluviale deltaet. 

Heggedalselva har moderat sedimenttransport, 5-50 tonn/kffi2 pr år. 
Sedimenttilførselen stammer txJvedsake1ig fra erosjon i fluviale 
avsetninger langs Heggedalselvas lØp (fig. 105) , selv an IX)9 

tilføres fra sideelver. Tilførselen fra Austerdalselva er minimal, 
under 5 tonn/kffi2 pr år. Midlere kornstørrelse ligger i grusfraksjo
nen med en diameter på ca 3 mn. PrØver tatt fra en aktiv erosjons
kant nær utlØpet viser en IX)9 grovere sanrnensetning med en midlere 
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Fig. 106. Heggeda1selva oppstrøms delta. Bankematerialet varierer 
fra fin sand til grov grus. 

diameter på :rundt 8 nm (fig. 107, 108). Det avsettes i dag sedi
menter over det meste av deltaplattformen under flom. 

10.1.3 Verdivurdering 

Bortsett fra riksveien og mindre grusveier er vassdraget uten 
større tekniske inngrep. Dreneringssystemet må sies å være 
forholdsvis urørt. Vassdraget inneholder flere geofaglige elementer 
som er typiske for sub-region 2. Kort kan nevnes, glasialt darmet 
botn- og tindetopografi, botnsjøer, kvartære avsetninger som bunn
IIDrene og delta, fluvial løpserosjon langs hoved- og sideelver, 
eldre løpssystemer og IIDderat resent el veløpsutvikling. Material
transporten er IIDderat. Det er bygd ut et resent del ta i 
Kanstadbotten. 

Vassdraget vurderes å ha stor verneverdi (***) fordi det må karak
teriseres som urørt av inngrep og inneholder et representativt 
utvalg av geofaglig interessante elementer. 
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Fig. 108. Kornfordelingskurve fra midtbanke i Heggedal sel va nær 
utlØpet. 

Vassdrag nr 172, SNEISVASSDRAGET 

Sneisvassdraget ligger i Lødingen kommune. Vassdragets nedbØrfelt 
dekkes av kartblad 1231 I Lødingen OSI 1231 IV RaftSLmdet (Mlll, 
Ml: 50 (00). NedbØrfeltet er på 30.65 kJn2 ( fig. 109). 
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Fig. 109. Sneisvassdragets nedbørfelt. 

10.2.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

store deler av nedslagsfeltet består av granitt, syenitt og 
kvartsnonsoni tt. Berggrunnen i de hØyeste toppene i anrådet, 
Bukketinden, Kvasstinden og Nattrnålstinden består av gneiser av 
forskjellig slag. Lengst sør i anrådet mellan Trollvatnet og nedre 
Sørdalsvatn finnes et felt med amfibolitt. 

Vassdraget er i IIDtsetning til Bresjavassdraget mer åpent, men sam
tidig omgitt av mange skarpe tinder og egger med bratte dalsider. 
Dalbotnene er relativt brede med slakt hellende terreng. Området 
Nattmålstinden, Kvasstinden, Bukketinden illustrerer glasialerosjon 
og har en viss geofaglig interesse. De lavereliggende deler av 
anrådet med Norddalen og Sørdalen har et forholdsvis sammenhengende 
dekke av løsmasser. Området mellan Sneisvatnet og Sneisel vas utlØp 
i Haukfjorden er dekket av løsmasser beliggende på strandflaten. 
Ved nordvestenden av Sneisvatnet ligger en liten IIDreneavsetning på 
tvers av dalen og tyder på et lokalt breframstøt. 

10.2.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Vassdraget drenerer ut i Haukfjorden på sørsida av Hinnøya. Det er 
store topografiske forskjeller med fjelltopper opp i 8-900 m o.h. 
Det er derfor store lokalklimatiske variasjoner. Spesielt gjelder 
dette nedbØren san varierer mye med hØyden. Antagelig ligger 
variasjonsbredden på 500 -l 000 mn/år mellan de lavere anråder og 
hØyfjellet. Årlig spesifikt avløp varierer mellan 80 lis kfn2 ved 
utlØp til 100 lis kfn2 i fjellanrådet ( NVE, 1987). 
Dalene er glasialt dannet, med tydelig U-form og steile sider. I 
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dalsidenes nedre deler er det noe skred- og morenemateriale. I 
dalbunnene dcrninerer bunnrrorene og fluviale avsetninger. Resten av 
nedbØrfeltet er dcrninert av bart fjell uten nevneverdige løsmasser. 

5Ørdalen er forholdsvis åpen med en bredere dalbunn enn Nordalen. 
Lengdeprofilet i sørdalen er trappetrinnformet med flere glasialt 
formet overfordypninger. Disse er i dag fylt med vann og danner små 
sjøer. Det er ikke utviklet deltaer av betydning i noen av dem. 
Dalbunnen er dekket av bunnrrorene. Flere små, nærmest sirkulære 
tjern kan muligens indikere dØdisgroper og altså et dØdislandskap. 

Elveløpet er flere steder styrt av strukturen i berggrunnen. 
Material transporten må karakteriseres san minimal, under 5 
tonnjkffi2 år. Dette skyldes mangel på sedimentkilder . Elveløpet 
virker fossilt uten resente transportformer. 

Trevatna er botnsjøer. De opprinnelige botnene er delvis erodert 
bort, slik at spesielt 611 m vatn, 624 m vatn og 477 m vatn (san 
drenerer til Norddalen) synes mer å danne en "bueformet" dal i 
hØyfjellet. Trevatna drenerer via en markert botn. Botnen danner 
dalenden til en sidedal til 5Ørdalen. LØsmassene i dalbunnen mellan 
botnen og samlØP elva i 5Ørdalen er stedvis formet av fluviale 
prosesser. I samløpsområdet er det enkelte løsmasserester i sidene 
san kan minne an terrasser. 

Norddalen er trangere enn sørdalen og har en jevnere gradient i 
lengdeprofilet. Norddalen ender i en markert dalende san utgjøres 
av en botn. Elva deler seg i to hovedløp. Det nordligste drenerer 
Norddalsvatn og 477 m vatn. Det søndre lØpet har erodert en markert 
canyon i knekkpuntet mot dalbunnen. Det meste av 
sedimenttilførselen til elva i Norddalen synes å komme fra denne 
canyonen. 

Dalbunnen ned mot samløpsområdet er tydelig fluvialt påvirket. 
Dagens lØp meandrerer. Eldre lØP viser at elva har pendlet over 
dalbunnen over tid. Enkelte banker i lØpet, transportformer, 
indikerer en viss transport. Material transporten i denne del av 
Sneiselva karakteriseres san moderat ( 5-50 tormjkJn2 år). 

Nedstrct:ms samlØP mellan el vene i 5Ørdalen og Norddalen er det 
utviklet et delta i Sneisvatnet. Deltaet viser få tegn på aktive 
prosesser, men eldre lØP og avsnørte gruntvannsanrådet viser 
utviklingen over tid. Deltaanrådet inneholder derfor informasjon av 
utviklingshistorisk verdi. 

Nedstrct:ms Sneisvatnet er elveløpet bredt og har erodert seg ned i 
de ankringliggende løsmasser san hovedsakelig er morene. Det er 
ikke utviklet fluviale formelementer av spesiell interesse (fig. 
110) • 
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Fig. 110. Sneiselva like oPPStntms utlØp i fjorden. Elveløpet går i 
morene og er uten spesielle fluviale kvaliteter. 

10.2.3 Verdivurdering 

Landskapet reflekterer til en viss grad typiske trekk for 
sub-region 2. Vassdraget må karakteriseres san fossilt og 
inneholder få lokaliteter av spesiell interesse. Eldre elveløp og 
deltaet er av utviklingshistorisk interesse. NedbØrfeI tet er urørt 
av tekniske inngrep. 

Vassdraget vurderes å ha middels verneverdi (**). 

10.3 Vassdrag nr 173, BRESJEELVA 

Bresjeelva ligger i Lødingen kommune. Vassdragets nedbørfelt dekkes 
av kartblad 1234 IV Raftsundet (M711, M 1:50 000). Nedbørfeltet 
dekker et areal på 20. 62 kIn2 ( fig. 111). 

10.3.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

I anrådet rundt Bresj avannene er mangeritt (pyroksen-syeni tt ) 
vanlig. stedvis er de forgneiset. Nordover i feltet opptrer 
forskjellige typer gneis. Mellan tredje Bresjavatn og Kvasstindvatn 
finnes en året og båndet gneis (amfiboli ttfacies) og i anrådet øst 
for Sandfjelltinden opptrer en granitt. 
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Bresjedalen er en typisk fjorddal overfordypet ved iserosjon. Vass
draget utgjør en lang trang dal omkranset av relativt hØye fjell. I 
sør og vest er dalsidene forooldsvis bratte med li te løsmasser. 
Ellers finnes et jevnt tynt bunrm:>renedekke og i de lavere anråder 
også marine avsetninger. Like lX>rd for tredje Bresjavatn finnes tre 
lave mJrenerygger med retning øst-vest. Antagelig er de dannet av 
en lokal bre san har karnlet ned fra Kvasstindcmrådet. Her er for 
øvrig terrenget meget bratt og omtrent fritt for løsmasser. Elva 
fra Kvasstindvatnet går gjennom et gjel antagelig dannet ved 
smeltevannserosjon fra nevnte bre. De nevnte mJrenerygger ligger 
utenfor Arstafjordtrinnet (Skarpnestrinnet) og kan være dannet sam
tidig med eller etter dette trinnet. Ved vassdragets utlØp i sjøen 
er løsmassene n:::>e mektigere og ligger på strandflaten. 
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10.3.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Bresjevassdraget lØper gjennom en langstrakt dal i nord-sør ret
ning. NedbØrfeI tet dekker et areal på 20.62 kffi2. Første, Andre og 
Tredje Bresjevatn dekker det meste av dalburmen. M::>t vannskillet i 
nord ligger Kvasstindvatnet san er en typisk 1:otllsjø. Dalformen er 
utpreget glasial med U-form, overfordypninger og steile sider. 
Fjellområdet er uten løsmasser mens morene og rasmateriale domi
nerer nedre deler av dalsidene. I dalbunnen er det tykkere lag av 
morene og fluviale sedimenter. I Tredje Bresjevatn er det akkumu
lert et større delta. Enkelte terrasserester i oppstrc;Lms side av 
deltaet tyder på et tidligere høyere akkumulasjonsnivå. Landhevning 
har senket erosjonsbasis og forårsaket en senere tilpasning til 
dagens nivå. Første- og Tredje Bresjevatn er skilt av en morene
avsetning. I dette området ligger det lille Andre Bresjevatn. 
Parallelle morenerygger er endemorener etter lokale brefremstøt 
antagelig i Yngre Dryas. Første Bresjevatn var tidligere utnyttet i 
et småkraftverk san nå er nedlagt. I dag er det bygd en mindre dam 
ved utlØpet. Varmet benyttes til settefiskanlegg. 

Bresjevassdraget har minimal materialtransport, mindre enn 5 tonn/ 
kffi2 år. Bortsett fra deltaet i Tredj e Bresj evatn kan vassdraget 
ikke sies å inneha forekomster av fluvialgeomorfologisk verdi. 

10.3.3 Verdivurdering 

Nedre del av vassdraget har tidligere vært utnyttet til kraftpro
duksjon gjennom et småkraftverk (fig. 112). I dag er det bygget en 

mindre dam ved utlØp av Første Bresjevatn. Vatnet nyttes i dag til 
settefiskanlegg. Deltaavsetningen i Tredje Bresjevatn, terrasse
rester og morenerygger er av geofaglig interesse. Forekomstene er 
dokt.nnenter san inneholder informasjon an avsmel tingsperioden og 
utviklingen av området frem til dagens situasjon. 

Vassdraget vurderes å ha middels verneverdi (**). 

10.4 Vassdrag nr 174, VESTPOLLVASSDRAGET 

Vestpollvassdraget ligger i LØdingen kommune. Vassdragets nedbør
felt dekkes av kartblad 1232 III Sortland (Ml11, M l: 50 000 ). 
NedbØrfeltets areal er 19.66 kffi2 (fig. 113). 

10.4.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

svært harde og sure bergarter preger området. Den dominerende 
bergart er mangeritt (Pyroksen-syeni tt). Mangeritten er stedvis 
forgneiset. øst i nedslagfeltet opptrer monsonittisk gneis, delvis 
san øyegneis samt finkornede gneiser av granulittfacies. Mangerit
ten i området tilhØrer sarmsynligvis verdens største magmatiske berg
artsmassiv "Raftsundmangeritten". Nær Nedre M;Dysalvatn og flere andre 
steder i området har det vært drevet gruvedrift på jern og mangan. 
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Fig. 112. Bresjaelv før utlØp i fjorden. Vassdraget var tidligere 
regulert gj enn:m et småkraftverk. Dette er nå nedlagt og
sees midt i bildet. 
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Fig. 113. Vestpollvassdragets nedbørfelt. 
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Landskapet er typisk alpint med svært store hØydeforskjeller og et 
markert tindepreg med skarpe rygger og topper. MWsalen er med sine 
1 262 m o.h. hØgste toppen i Lofoten/Vesterålen og JliIIDi;ya-anrådet. 
Terrenget bærer ellers preg av botnformer og tildels svært steile 
fj elIsider , ofte san stup. Blokk og rasmark er svært vanlig. Ende
rrorener avsatt av bob1breer finnes flere steder. Flere resente små
breer finnes i anrådet nmdt Mtlysalen, men bare bremassen syd for 
toppen 0.32 k:ffi2 er klassifisert san isbre av Østrem et al. ( 1973 ) • 
De øvrige må betraktes san isrester uten bevegelse. 

De mest markerte israndsavsetninger over Hinnøya er fra Eldste 
Dryas, Astafjordtrinnet (Skarpnestrinnet). Ismassene har under 
Bølling interstadial smeltet sterkt ned, men en betydelig lokal is 
ble liggende igj en i lang tid over JliIIDi;yas sentrale deler. Denne 
ismasse viser to reaktiviseringsfaser san er datert til henholdsvis 
Eldre Dryas 11 800-12 000 B.P og Yngre Dryas 10 200-11 200 B.P. I 
Vestpollen finnes et endenorenekaupleks nær havnivå. Det består av 
5-6 parallelle rygger opptil 10 m hØye. M:lrenene må være yngre enn 
Astafjordtrinnet og er sannsynligvis dannet under den siste reak
ti viseringsfase . tvbreneryggen ved el ve forgreiningene ved nedre 
MWsalvatn kan være fra Preboreal tid 9 000-10 000 B.P. 

10.4.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Vestpollvassdraget drenerer fjellmassivet MWsalen rrot syd og har 
utlØp i Vestpollen innerst i Indrefjorden san er navnet på den 
indre del av Øksfjorden. Registrert breareal er på 0.32 k:ffi2 (Østrem 
et. al. 1973) i tillegg til anråder dekket av snøfonner san sjelden 
smelter bort. 

Sam en følge av de store topografiske forskjeller er nedbørfeltet 
karakterisert ved en steil klimagradient over kort avstand. Mens 
nedre deler har en årsnedbør på ca 1 800 rnn/ år, rrottar MtJysalen 
betydelig hØyere nedbørmengder. Klimagradienten vises også ved at 
det er aktiv glasiasjon i hØyfjellet. Spesifikt avløp er 80 lis k:ffi2 
(NVE 1987). 

Dalene er glasialt utformet med U-form og steile sider. Dalen som 
drenerer MtJysalen rrot syd viser i tillegg andre trekk san er 
typiske for glasial dalerosjon. Dalbunnen har en trappetrinnformet 
gradient med flere over fordypninger . Disse er i dag fylt med vann 
og danner små, men dype sjøer. Øvre og nedre M,Dysalvatn er de 
største. Ontrent midt mellan disse er det også et eksempel på et 
lite vatn san nå er gjenfylt av sedimenter. Det lille vatnet mellan 
dette og nedre M,Dysalvatn fanger i dag opp det meste av sedimentene 
san produseres av dagens breerosjon. I begge disse er det akkumu
lert mindre deltaavsetninger med forholdsvis stor gradient. Vannet 
på kote 424 nord for Vestpollen ligger i en klart utformet botn og 
må karakteriseres san et godt eksempel på en botnsjø. 

Fj ellanrådene er stort sett uten lØsmasser, bortsett fra noe IlDrene 
i enkelte botner. Dalsidene er derirrot dominert av skredmateriale. 
Frostforvitring og massebevegelse er aktive prosesser i anrådet. 
Flere steder har snøskred og mindre bekker erodert raviner i dal
sidenes løsmasser. I tillegg til skred- og forvi tringsmateriale 
finnes det i vassdragets nedre deler forholdsvis mektige rroreneav-
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seb1i.nger. 

Dalbunnen mellom elvenes konfluensområde og utlØp i Vestpollen er 
tydelig fluvialt utformet. Dalbunnen er forholdsvis flat med rester 
etter gamle lØp. Langs søndre dalside og i samløpscmrådet er det 
terrasseliknende former. Dette er muligens erosjonsrester etter 
eldre dalbunnsakkumulasjoner. Før utlØp i Vestpollen har elva 
skåret seg gjenrx:m det tidligere nevnte noreneryggområdet som 
danner en kontrast til den fluvial t formede dalbunnen oppstrctms og 
den flate deltaplattformen nedstrctms. Selv om dagens utlØp virker 
stabilt, viser et fossilt og forgrenet løpsmønster at forholdene 
ikke alltid har vært slik. 

Elveløpet nedstrctms konfluensområdet tenderer not et meandersystern 
som synes stabilt, sel vom enkel te innersvingsbanker kan tyde på en 
viss aktivitet. Antagelig skyldes de stabile forholdene at vass
draget har etablert en likevektstilstand mellom gradient og den 
nnderate sedimenttilførselen på 5-50 tonnfkm2 år. Denne tilpas
ningen har foregått over en lengre tidsperiode. Mallom konfluens
området og vatnet på kote 424 er erodert en tilpasningscanyon i 
dalskulderen not den første hengende botnen. Dagens sedimenttilfør
sel stammer hovedsakelig fra massebevegelse i dalsidene i form av 
snøskred og ravinering i tillegg til en mindre del breprodusert 
materiale. 

Langs den nederste del av Vestpollel va er terrenget flatt . Elva 
har her meandrert over store deler av dalbunnen og avsatt 
materiale. Nede ved Vestpollen er det bygget ut et resent delta. 
Qnrådet er urørt. 

10.4. 3 Verdivurdering 

Vassdraget er urørt av tekniske inngrep og inneh::>lder forekomster 
av kvartærgeologisk såvel som prosessgearorfologisk og resent 
interesse. I deler av vassdraget er det også en forholdsvis klar 
sarnnenheng mellom form og prosess. NedbØrfeI tet må karakteriseres 
som meget representativt for sub-region 2 da det inneh::>lder alle de 
landskapstrekk som er typiske for denne regionen. 

Vassdraget klassifiseres å ha stor verneverdi (***). 

10.5 Vassdrag nr 179, FISKEBØLVASSDRAGET 

Fiskebølvassdraget ligger i Hadsel kommune. Vassdragets nedbØrfelt 
dekkes av kartblad 1131 Austvågøya (Ml11, M 1:50 (XX». 
Vassdraget drenerer et nedbØrfeI t på 9.64 kJn2 ( fig. 114). 
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Fig. 114. FiskebØlvassdragets nedbørfelt. 

10.5.1 Berggrunn, storfonner , løsmasser 

Berggrunnen i området består nesten utelukkende av mangeritt. I 
fjellpartiet Gloksa og Lunnestinden finnes et mindre felt med 
finkornet gneis san er en utøper av et større område av denne 
bergarten san strekker seg sydover på Austvågøya . 

FiskebØldalens "bunn" med Stuvatnet ligger på strandflaten. 
Vassdraget san ligger på en halvøy, er omkranset av flere 
tindepregede og tildels meget bratte fjellpartier mellom 800 og 
900 m med velutviklede botner. 

Det finnes endel løsmasser i dalbunnen og noe rasmark under de 
bratteste fjellpartiene. Dalselva fra Storvatnet løper gjennom et 
lite vann tett ved sjøen. 

10.5.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

Botnsjøer og botntopografi er klare trekk. Spesifikt avløp er ca 80 
lis kJn2 (NVE, 1987). Materialtransporten er minimal, 5 tonn/kJn2 år. 
Bortsett fra et meandrerende lØpssystem i vassdragets nedre deler 
synes det ikke å være forekomster av spesiell interesse (fig. 
ll5) . 
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Fig. 115. Nedre del av Fiskebc;t>l vassdraget består av et tilnærmet 
gj engrodd basseng. 

10.5.3 Verdivurdering 

Bortsett fra vassdragets nedre deler der det er utviklet et 
meandrerende løpssystem, inneholder ikke vassdraget lokaliteter av 
spesiell geofaglig interesse. 

Vassdraget har li ten verneverdi (*). 

10.6 Vassdrag nr 180, FARSTADVASSDRAGET 

Farstadvassdraget ligger i VestvågØy karmune. Vassdragets 
nedbØrfelt dekkes av kartblad 1031 Il Leknes (M711, M 1:50 000). 
Farstadvassdraget drenerer et nedbØrfelt på 47.5 kfn2 (fig. 116). 

10.6.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Hovedbergarten i anrådet er rnangeri tt san for øvrig også dekker 
store deler av VestvågØy. I det Østligste anråde ved Kringlebotns
vatnene opptrer utløpere av et parti med metasedimenter (grani t
tiske paragneiser ) san strekker seg helt ned til Vestfjorden like 
nord for stamsund og videre nesten sanrnenhengende over hele 
VestvågØy til Vikspollen. I anrådene ved vassdragets utlØp i 
Saltisen (Sal tisstraumen) opptrer mindre partier av orthJgneiser og 
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Fig. 116. Farstadvassdragets nedbØrfelt. 

øegneis. Mellan Reppvatn og- Viksvatn firmes et mindre anråde med 
gli.rrmerskifer. 

store anråder av vassdraget ligger i strandflatenivå med flere 
store vann og- grunne p:>ller. LØsavsetningene, ofte tynne dekker, er 
konsentrert i vikene og- botndalene. I lavlandet mellan Ostadvatnet 
og- Saltisen ligger et tynt dekke av bunnmorene. Fjellanrådet i den 
vestlige del er preget av tidligere lokalglasiasjon. Botnene her 
danner dels store sekkedaler. Toppene når opp i 965 m 
(Himnel tinden) . 

10.6.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og- prosesser 

Spesifikt avløp er 45 lis ~ (NVE, 1987), mens nedbØren ligger på 
i underkant av l 100 mn/år. April til juli er de nedbØrfattigste 
måneder med 60-68 rrm (DNMI, 1987). 

NedbØrfeltets lavereliggende deler er utnyttet til landbruksproduk
sjon og- derfor lite representativt san et naturlig system. Flere av 
vannene benyttes san reservoirer til fiskeoppdrett eller har vært 
benyttet til vannkraftproduksjon i tidligere tider (fig. 117). I 
Vikvatnet er det bygd ut et mindre delta san nå er fossilt (fig. 
117, 118). Elveløpene må stedvis sies å ha et meandrerende forlØp. 
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Fig. 117. Fallet mellan Mtlrkdalsvatn og Vikvatn var tidligere regu
lert gjenncm et nå nedlagt småkraftverk. Mtlrkdalsvatn er 
er i dag regulert til fiskeoppdrettformål. I forgrunnen 
det lille deltaet i Vikvatnet. 
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Fig. 118. Kornfordelingskurve fra lite delta i Vikvatn i 
Farstadvassdraget. 

Det er ikke aktiv el veløpsutvikling i dag. Terrasser vitner an en 
utvikling over tid, antagelig Jmyttet til landhevningen. Dagens 
material transport er minimal, under 5 tonnjkm2 år . 
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10.6.3 Verdivurdering 

Vassdraget må karakteriseres å være sterkt påvirket av inngrep, 
både landbruk og oppdemning til settefisk-formål. Et eldre, nå 
nedlagt småkraftverk viser at vassdraget tidligere har vært 
utnyttet til kraftproduksjon. I nedre deler er det terrasser og 
strandvoller sam viser en geomorfo1ogisk utvikling over tid. 

San følge av den store graden av utnyttelse, mangel på aktive 
fluviale prosesser og entydige formelementer må vassdraget sies å 
være av mindre geofaglig interesse (fig. 119). 

Fig. 119. Farstadvassdraget lIDt utlØp i Saltisen. Materialtranspor
ten er minimal og vassdraget er uten fluviale prosesser 
av betydning. 

Vassdraget vurderes å ha li ten verneverdi (*). 

10.7 Vassdrag nr 181, SØRVAGvASSDRAGET 

sørvågvassdraget ligger i MJskenes karmune. Vassdragets ned.børfel t 
dekkes av kartblad 1830 I Lofotodden (M711, M 1: 50 (00). 
Vassdraget har et nedbørfelt på 16.67 krn2 ( fig. 120). 
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Fig. 120. sørvågvassdragets nedb1>rfel t. 

10.7.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Hovedbergarter i nedbørfeI tet er en grancxliori ttisk gneis, med 
mindre partier båndgneis og rrnnsoni ttisk gneis. Ved vassdragets 
utlØp ved sørvågen opptrer granittisk gneis. 
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Landskapet domineres av tindepregede glasialt utformede fjell med 
mange botner. Mellan disse går ofte skarpe egger. Kystlinjen på 
denne delen av MJskenesøy er ofte innskåret av korte fjorder. Mange 
av botnene er erodert betydelig under dagens havnivå. De hØyeste 
toppene i anrådet går opp rrnt 1 000 m. I de glasialt utformede 
forsenkningene finnes flere større og mindre vann. Det er lite 
løsmasser i anrådet. Fjellplatåene har stedvis et tynt dekke av 
forvitringsmateriale. Fjellsidene er stedvis dekket av rasmateriale 
samt spredte flyttblokker enkelte steder. 

Ved Bogen i Sørvågen ligger en velutviklet endemorene. 

10.7.2 Områdebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

San følge av de store hØydeforskjeller varierer nedbØren mye over 
korte avstander. Dette reflekteres i det spesifikke avløp san er 80 
lis kffi2 ved kysten og 100 lis kffi2 i hØyfjellet (NVE, 1988). 
NedbØren ligger på ca 2 000 mn/år ved kysten (DNMI, 1987). 
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Fjellområdet er alpint med utpreget botntopografi. Sjøene er 
typiske botnsjøer og meget dype. NedbØrfeltet er uten løsmasser av 
betydning og vassdraget er derfor karakterisert ved minimal 
material transport, under 5 tonn,fkm2 år, og mangel på fluviale 
fonnelementer . Enkel te av sjøene benyttes til vannforsyning både 
for befolkningen og oPIXkettsfisk. Det går en kraftlinj e gj ennan 
deler av nedbØrfeltet. 

10.7.3 Verdivurdering 

Landskapet er typisk for sub-region 2 med utpregete botner, tinder 
og egger. Lite løsmasser og dype botnsjøer er andre karakteristiske 
trekk. I nedre deler tas vann fra vassdraget til blant annet 
settefiskanlegg. 

Vassdraget vurderes å ha middels verneverdi (**). 

10.8 Vassdrag nr 182, AVATNF:r 

Avatnet ligger i MJskenes kamrune. Vassdragets nedbØrfelt dekkes av 
kartblad 1830 I Lofotodden (M711, M 1: 50 (00). 
Vassdraget har et nedbØrfelt på 7.14 kffi2 ( fig. 121). 
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Fig. 121. Avatnetvassdragets nedbØrfelt. 
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10.8.1 Berggrunn, storformer, løsmasser 

Berggrunnen består overveiende av grani ttisk gneis. 

Vassdraget grenser inn til sørvågvassdraget. Qnrådet dcmineres av 
Avatnet san er ski l t fra havet ved en lav bergterskel. Dybden er 
ikke kjent. Landskapet er utformet ved glasial erosjon og vannet er 
sannsynligvis overfordypet. Fjellpartier san omgir vassdraget, er 
tindepregede og tildels svært bratte. Noe løsmasser er avsatt ved 
den indre del av vannet og i Agdalen. Fjellsidene er dels dekket av 
talusmateriale. Tettstedet A er beliggende på selve strandflaten. 

10.8.2 Qnrådebeskrivelser, fluviale former og prosesser 

San følge av de store h1Jydeforskjeller varierer nedbØren mye over 
korte avstander. Dette reflekteres i det spesifikke avløp san er 80 
lis kffi2 ved kysten og 100 lis kffi2 i hØyfjellet (NVE, 1987). 
NedbØren ligger på ca 1 500 nm/år ved kysten (DNMI, 1987). 

Qnrådet er alpint med utpreget botnto};X)9Tafi. Avatnet er en typisk 
botnsjØ san er meget dyp (fig. 122). NedbØrfeltet er uten løsmasser 
av betydning og vassdraget er derfor karakterisert ved minimal 
material transport, under 5 tonn/kffi2 år, og mangel på fluviale 
formelementer. Avatnet benyttes til vannforsyning både for 
befolkningen O<J oppdrettsfisk. 

Fig. 122. Innsjøen Avatnet ligger i en glasialt formet overfordyp
ning • Vannet er meget dypt i foroold til størrelsen. 
Bunnen ligger betydelig under dagens havnivå. 
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10.8.3 Verdivurdering 

Vassdraget har et utpreget glasialt formet landskap og er som 
sådant representativt for sub-region 2. Bortsett fra nedre del der 
noe vann nyttes til settefiskanlegg er nedbØrfeltet uten tekniske 
eller andre inngrep. 

Vassdraget vurderes å ha middels verneverdi (**). 

10.9 Samlet vurdering av vassdragene som inngår i sub-region 2 

I alt 8 vassdrag er vurdert i sub-region 2. En rangering av disse 
gir ;følgende resultat: Vestpollvassdraget "meget stor verneverdi", 
Heggedalsvassdraget "stor verneverdi" , Sneiselva "middels verne
verdi" , elv i Bresj edalen "middels verneverdi", sørvågvassdraget 
"middels verneverdi", Åvatnet "middels verneverdi", FiskebØl vass
draget "li ten verneverdi" og Farstadvassdraget "li ten verneverdi" . 

Av de vurderte vassdrag i sub-region 2 peker Vestpollvassdraget seg 
ut som det vassdrag som bØr prioriteres og inngå i verneplan IV. 

11. SAMLET VURDERING AV VASSDRAGENE SQ\1 INNGÅR I HOVEDREGION 
LOFOI'EN-VESTRÅLEN 

ut fra en helhetsvurdering av samtlige vassdrag som er vurdert i 
hovedregionen Lofoten, Vesterålen og AndØya, bØr minst to vassdrag 
inngå i Verneplan IV. Dette for å fange opp de regionale forskjel
ler som er tilstede innen regionen. Disse er så store at det ikke 
kan forsvares å vurdere kun ett vassdrag som representativt for 
hele regionen. 

Konklusjonen er at Gardselva på AndØya (inngår ikke i opprinnelig 
liste) og Vestpoll vassdraget på Hinnøya vil dekke de ulike 
geofaglige forekomster og prosesser som er representative for 
hovedregionen. 

12. KONKLUSJON 

34 vassdrag er undersøkt mhp. geofag i Nordland i forbindelse med 
Verneplan IV. Disse vassdragene er vurdert etter en fire stjerners 
skala, der fire stjerner markerer størst verneverdi. 

Hensikten med undersøkelsene har vært å vurdere vassdragene med 
henblikk på geofaglige interesser, med særlig vekt på fluvialgeo
morfologi. Med dette for øyet er Nordland delt inn i regioner etter 
geofaglige kriterier. Vassdragene er vurdert mhp. egnethet som 
typevassdrag for en region, eller deler av en region. I enkel te 
tilfeller er typeaspektet dekket i regionen av vassdrag som er 



148 

varig vernet etter Verneplan I, Il eller Ill. Vassdrag i Verneplan 
som er fri for vesentlige tekniske inngrep kan også ha verdi som 
referansevassdrag. 

Nordland fylke er delt inn i seks fluvialgeomorfologiske regioner. 
GenereI t sett er Nordland fylke dårlig dekket med typevassdrag, men 
enkel te regioner har bedre dekning. 

I Verneplan IVer Hæstadvassdraget foreslått som typevassdrag for 
kystregionen som fra før mangler dette. 

Nordre fjordregion er dårlig dekket med typevassdrag, bare tre 
mindre vassdrag er vernet i denne langstrakte regionen. I denne 
Verneplan IV-rapporten er vassdragene Lakselva i Misvær, Laksåga 
og Rånaelv gitt stor verneverdi mhp. geofag. Lakselva er noe berørt 
av tekniske inngrep, spesielt i nedre deler av nedbØrfeltet. 
Vassdraget er likevel et meget godt typevassdrag for regionen. 
Innenfor et lite nedbØrfelt omfatter naturelementer som er typiske 
for regionen. Vassdraget er derfor godt egnet som typevassdrag. 
Rånaelv har også en viss verdi som typevassdrag for regionen, men 
er ikke helt representativt da deler av nedbØrfeltet drenerer små 
breer i nærheten av Frostisen og grenser derfor opp mot Breregionen. 

I søndre fjordregion er flere mindre vassdrag varig vernet. 
Geofaglig er imidlertid flere av disse lite kjent. større 
typevassdrag mangler. Flostrandvassdraget er gitt stor geofaglig 
verdi. Vassdraget er li te, men har verdi som typevassdrag og vil 
kunne supplere allerede vernete vassdrag i regionen. 

Ingen vassdrag i Breregionen i Nordland har fått varig vern etter 
Verneplan I, Il eller Ill. I denne rapporten er det derfor utpekt 
et vassdrag, Gjervaldelv, et brevassdrag med drenering fra 
Høgtuvbreen. Vassdraget er rikt på fo:rmer og prosesser av geofaglig 
art, samt har verdi som typevassdrag for denne delen av Breregionen. 

I Lofoten/Vesterålen er det ikke tidligere utpekt typevassdrag. 
Denne regionen er i Verneplan IV delt inn i to subregioner. 
Subregion 1 består av Langøya, And/Jya, Grytøya og nordlige del av 
HinnØya. Vassdraget Gardselva på AndØya er tatt med i Verneplan IV 
fordi det skiller seg klart ut mhp. geofaglig interesse og kan 
også sies å ha typeverdi for regionen. Aelva på AndØya kan også 
sies å ha en viss typeverdi. 

Subregion 2 omfatter resten av Lofotenområdet. Vestpollvassdraget 
skiller seg her ut som mest interessant fra et geofaglig synspunkt 
og som best egnet som typevassdrag for regionen. Heggectalsvassdraget 
er gitt stor verneverdi. Dette vassdraget har også typeverdi , men 
er ikke like rikt på former og prosesser som Vestpollvassdraget. 

Ni vassdrag som er satt opp på Verneplan IVer p.g.a. begrensete 
ressurser ikke befart og vurdert med hensyn på geofag. Det gjelder 
følgende vassdrag: 

Vassdrag nr. 
" 
" 
" 
" 

141 (151.Z) Vefsna 
142 (149.1-3) Vassdrag i Visten 
145 (157.6Z) Kjerringåga 
149 (156.5Z) Straumdalselva 
150 (160.43Z) Reipåga 



" 
" 
" 
" 
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151 (160.7Z) Skauvollelva 
162 (171.Z, 171.3Z, 171.32) Vassdrag til Hellemofjord 
165 (171.61Z) Mannfjordelva 
168 (170. 83Z) Brennvikvassdraget 

Av disse vassdragene er Vefsna og Skauvollelva vurdert med hensyn 
på karstfonner i forbindelse med Verneplan IV (Lauritzen, 1990). 
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