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FORORD

Prosjektet "Forslag til referansevassdrag " er en videreføring av Verneplan I-IV for vassdrag
og prosjektet "Type- og referansevassdrag", og har som malsetning a foresla aktuelle
referansevassdrag som bør vernes med hjemmel i naturvernloven. Verneplan I-IV for
vassdrag ble vedtatt av Stortinget i perioden 1973 - 1992. Denne utredningen er en
vurdering av disse vassdragene som referansevassdrag. På bakgrunn av dette er det foreslått
en gruppe referansevassdrag i Norge som blir anbefalt vernet med naturvernloven, slik det
er foreslått i forbindelse med forslag til ny vassdragslov. Arbeidet har hovedsakelig tatt
utgangspunkt i prosjektet "Type- og referansevassdrag" som ble avsluttet i 1992, og er en
faglig utredning etter initiativ fra AFoU, NVE. Mange av de aktuelle referansevassdragene
ligger delvis innenfor områder som er planlagt vernet i forbindelse med
nasj onalparkmeldingen (St.meld. nr. 62 199 1- 1992). I den videre verneprosessen må
referansevassdrag derfor vurderes sammen med nasjonalparkplanen.

Det er i flere tilfeller mangelfull kunnskap om kriteriene som er lagt til grunn for vurdering
av de aktuelle vassdragene. Årsaken til dette er at generelle kunnskaper om de enkelte
kr iteriene og om de enkelte vassdragene kan være svak. Dette er et bilde av dagens
kunnskapssituasj on, og har ført til at vurderingen av enkelte vassdrag i en viss grad er
subjektiv. Dette kan også ha medført at det kan være vassdrag som kan være aktuelle som
referansevassdrag som ikke er vurdert i dette prosjektet. Det er derfor viktig i den videre
verneprosessen a va re åpen for eventuelle nye vassdragsobjekter som referansevassdrag.
Det er blitt kommentert at vassdrag til indre Vestpollen kan være aktuelle.

Prosjektet er blitt gjennomført ved NVE med forskningssjef Per Einar Faugli som ansvarlig.
Jarl Øvstedal har stått for gjennomføringen av prosjektet, herunder utvelgelse av vassdrag,
befaringer, vurderinger av kriterier og anbefaling av referansevassdrag.

Det rettes en takk til Astrid Voksø for kartfremstilling og Jon Arne Eie for korrekturlesing
og faglige kommentarer.

0. slo, mai 1995 . -ca . f
Per Einar Faugli
forskningssjef
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Et referansevassdrag er et vassdrag hvor de naturlige prosessene får virke mest mulig
upåvirket av menneskelig aktivitet og hvor vassdraget kan tjene som målestokk for
endringer forårsaket av inngrep i andre sammenlignbare vassdrag (Eie et al. 1992).

I vassdragsforvaltningen har begrepet referansevassdrag vært brukt som et natur-
vitenskapelig argument for averne eller ta vare på vassdrag eller deler av vassdrag, og som
kan benyttes som faglig referanse for en ikke naturlig utvikling. Her kan nevnes arbeidet
med verneplanene, samla plan, konsesjonsbehandlinger og generell vassdragsforvaltning.
Referansevassdrag har også blitt brukt sammen med begreper som typevassdrag og
forskningsvassdrag uten at det har vært klare definisj oner av enkeltbegrepene, og avklaring
av betydningen av inngrepene. Det er derfor en helt klar begrepsforvirring, samtidig som at
begrepene ofte blir benyttet som argumenter uten at de er vurdert i en større sammenheng.
Eie et al. (1992) mener derfor at den faglige begrunnelsen også er utilstrekkelig. Det ble
derfor startet opp et type- og referansevassdragsprosjekt med brede faglige arbeidsgrupper
og en referansegruppe underlagt direktørnivå ved Direktoratet for naturforvaltning (DN) og
Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Målsetningen var alage en liste over forslag til
type- og referansevassdrag. Dette skulle sammen med annet materiale primært nyttes ved
vurderingene i Verneplan IV. Under arbeid med prosjektet ble det spesielt diskutert om
kunnskapen om både fagområde og enkeltvassdrag var gode nok. Ut fra dette ble det
understreket at en aldri vil få nok kunnskap, men at presset på vassdragene er så stort i
form av kraftutbygging, grusuttak, akvakultur, deponering av avfallsstoffer osv, at det er av
svært stor betydning å lage en liste over vassdrag som kan dekke allmennheten og
forvaltningens behov for referansevassdrag, og videre sikre disse. Ved slutten av Type- og
referansevassdragsprosjektet hadde de forskjellige faggruppene nådd ulikt langt/kort, slik at
det var ingen hensikt for referansegruppen aavslutte prosjektet ved å bruke rapporter fra de
enkelte faggruppene, slik som planlagt. Prosjektet ble derfor avsluttet med forfatterne som
faglig ansvarlig i en amputert form, utfra faglige innspill, egne erfaringer og kjennskap til
vassdrag i Norge. Resultatet ble en liste med 67 prioriterte referansevassdrag.

Flere av de 67 referansevassdragene som ble foreslått i Type- og referansevassdrags-
prosjektet, er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet og er derfor ikke egnet som referanse-
vassdrag. I 1994 startet det derfor opp et prosjekt hvor det skal sees nærmere på de nevnte
vassdragene.

1.2 Vern av vassdrag

Vern av norske vassdrag er gjennomført i Verneplan I - IV fra 1973 til 1992 (Rapport -

kontaktutvalget for kraftutbygging - naturvern: 1970, NOU 1976: nr 15, NOU 1983: nr 4 1
og NOU 199 1: nr 12A, med tilhørende stortingsdokumenter). Vernevedtaket er ikke
forankret i lov, men må oppfattes som en instruks til Regjeringen om ikke agi konsesjon til
kraftutbygging i vernede vassdrag. I denne forbindelse oppfordrer Stortinget til at andre
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inngrep enn kraftutbygging som reduserer verneverdiene i vassdragene, fors kes unngått.
Stortinget tok allerede i 1960 opp spørsmålet om autarbeide en landsplan for vern av
vassdrag mot kraftutbygging. Bakgrunnen var et ønske om å få en samlet vurdering av et
antall vassdrag som var helt eller delvis uberørt av kraftutbygging . Dette ble antatt aville
lette avveiningen av utbyggings- og verneinteressene i de forskjellige delene av landet.
Behovet for en verneplan var særlig aktuelt på dette tidspunktet fordi man var midt inne i
den mest intensive vannkraftutbyggingsperioden i vår historie . En slik landsplan måtte
derfor komme mens det fortsatt var flere betydelige vassdrag å velge mellom. Samtidig
krevde stadig flere brukergrupper at deres interesser ble tatt hensyn til i utbyggingssaker.
Dette resulterte i at det ble utarbeidet forslag til en plan for utnyttelse av landets resterende
vannkraftressurser, og laget en liste over vassdrag som kunne antas avaere særlig
verneverdige utfra landskaps- og friluftsinteresser . Utfra dette vedtok Stortinget i 1973
Verneplan I som omfattet 95 vassdragsobjekter, herunder 5 I objekter som ble gitt
midlertidig vern i 10 år. På grunn av utvalgets korte tidsfrist måtte behandlingen av 35
vassdrag utsettes. Disse utgjorde hovedtyngden av de vassdrag som senere ble behandlet i
Verneplan II.

Arbeidet med Verneplan II ble igangsatt i 1974 og ble behandlet i 1980. Fire av de
midlertidig vernede objektene fra Verneplan I ble nå vernet sammen med ytterligere 50
objekter. Dessuten ble 13 nye objekter gitt midlertidig vern i ti år samtidig som
verneplanperioden ble forlenget til 1985. Det var en forutsetning fra Stortingets side at de
6 I objektene som ble gitt midlertidig vern skulle gjøres til gjenstand for grundigere
undersøkelser og vurderinger, og fremmes samlet for Stortinget innen verneperiodens utløp.
I 1976 bledette fulgt opp ved et utredningsarbeid gjennom Verneplan III. Stortinget
behandlet Verneplan Ill i 1986. Det ble gitt vern til 46 objek ter, slik at det tota le antall
objekter vernet gjennom Verneplan I, II og III ble 195.

I forbindelse med Verneplan III oppfordret Stortinget til igangsette Verneplan IV for ase
spesielt på Nordland. Verneplanen ble vedtatt i 1993 og det ble da til sammen, med de som
var vernet fra Verneplan I-III, vernet 325 objekter. Ved en senere oppdeling av objekter er
det totale antall vernede vassdrag nå 34 1.

For vassdrag som er vernet gjennom Verneplanen for vassdrag har forvaltningen vært
vanskelig. Vassdragene blir i stor grad utsatt for tekniske inngrep. Prosjektet "Differensiert
forvaltning av vernede vassdrag" ble derfor startet opp og har som målsetning å forsøke å få
til en forsvarlig forvaltning ut i fra intensjonene med Verneplanen. Vassdragene hvor dette
forsøkes blir inndelt i klasser hvor graden av menneskelig påvirkning utgjør grunnlaget for
hvordan vassdragene skal forvaltes. Ved inndeling av klasser vil grad av menneskelig
påvirkning være et egnet forvaltningskriterium, men det blir også tatt hensyn til vassdragets
verneverdier og formålet med vernet. I vassdrag/vassdragsavsnitt i by- og tettstedsnære
områder og i andre områder med stor grad av menneskelig påvirkning , må det aksepteres
mer virksomhet og st rre aktivite t enn i omrader som er lite ber rt av menneske lig
påvirkning (Pettersen og Eikenaes 1992). For den strengeste kategorien vassdrag som har
svært liten menneskelig påvirkning, er det ikke foreslått konkrete forvaltningsretningslinjer.
Disse blir forbeholdt referansevassdrag. Dersom denne kategorien skal sikres mot
menneskelig påvirkning i fremtiden, må de defineres og sikres med en strengere lov enn
plan- og bygningsloven og vassdragsloven, dvs naturvernloven. Plan- og bygningsloven gir
kommunen gjennom kommuneplanens arealdel, eventuelt også ved tilhørende delplan og
reguleringsplaner, muligheter til abevare referansevassdrag mot andre inngrep. Dette vil
kreve stor vilj e fra kommunen sin side, og vil sannsynligvis være vanskelig å gjennomføre.
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En overordnet målsetning i norsk naturvernarbeid er slått fast i naturvernlovens § 1, som
sier at "naturen er en nasjonalverdi som må vernes". Dette er utdypet i St. meld. nr. 68
( 1980-8 1), Vern av norsk natur, hvor det bemerkes at siktemålet for naturvernet er:

1. En økologisk forsvarlig bruk av naturressursene, som sikrer naturen som en
varig kilde for menneskenes virksomhet, helse og trivsel.

2. Bevaring av naturens variasjonsrikdom, både m.h.t. planter og dyr og deres
leveområder, landskap og geologiske formasjoner og forekomster.

Dette må tolkes slik at en ns ker a verne et representativt utvalg av norsk natur.
Verneplanen for vassdrag er med pa a danne grunnstammen når det gjelder
vassdragsnaturen (Eie et al. 1992), men for a oppna dette fullt ut er det liten tvil om at det
haster med a ta vare på siste rest av de teknisk uberørte vassdragene.

Norge har også gjennom Rio-konvensjonen forpliktet seg til a ta vare på et biologisk
mangfold innen alle naturtyper, også ferskvann. Arbeidsgruppen som skal utarbeide en
strategi for a ta vare på biologisk mangfold i Norge, betrakter vern av referansevassdrag
som et viktig ledd i egen strategi (Hartviksen et al. 1995).

Naturvernloven o n lov om vassdra o runnvann

Slik naturvernloven foreligger i dag, er det ikke mulig a verne hele eller deler av vassdrag,
bare fosser og andre naturminner av vassdragene som har vitenskapelig interesse eller som
er særpreget. Disse kan fredes som naturminne, j f. naturvernlovens § 11 tredje ledd. Det er
uklart hvor store områder som kan fredes i medhold av bestemmelsen, men det største
naturminnet i dag omfatter et areal på 0.4 km?.I forslag til ny vassdragslov; lov om
vassdrag og grunnvann (NOU 1994: 12) som er under behandling, er det gjort fremlegg om
ny § 11 a i naturvernloven som gir klar hjemmel for vern av vassdrag, og adgang til a
fastsette nærmere bestemmelser om vern og skjøtsel av vassdraget. Vern gjennom
naturvernloven vil bare være mulig a benytte på et begrenset antall vassdragsobjekt. Det
foreslås at endringen av naturvernloven skjer samtidig med behandlingen av lov om
vassdrag og grunnvann, dvs. tidligst i 1998.

Deknin av referansevassdra e nnom nas onal arker o verne lan for vassdra

I Norge er det i alt opprettet 18 nasjonalparker og 1395 landskapsvernområder og
naturreservater. Dette tilsvarer ca. 6 % av Norges areal (St.meld. nr. 62, 199 1-92). Statens
Naturvernrad (SNR) mener at dette ikke gir et godt nok vern av norsk natur fordi
representativiteten er for dårlig. SNR foreslår derfor i Stortingsmelding nr. 62 (199 1-92)
opprettelse av 26 nye nasjonalparker, hvorav 6 kombineres med landskapsvernområder, 14
landskapsvernområder , 3 naturreservater og utvidelse av 7 eksisterende nasjonalparker.
Ressursutvalget for Finnmarksvidda (NOU 1978:18) fremmet i tillegg forslag om en ny
nasjonalpark, to landskapsvernområder og utvidelse av 2 eksisterende nasjonalparker.
Sammen med allerede eksisterende verneområder vil dette utgjøre ca. 11 % av Norges
fastlandsareal. SNR anser videre at det ikke er realistisk med flere landsomfattende
nasjonalparkplaner utover den som er fremlagt. Flere av de vassdragene som blir foreslått
som referansevassdrag i dette prosjektet, ligger helt eller delvis innenfor disse arealene. For
de vassdragene som allerede er vernet etter naturvernloven ved at de allerede ligger
innenfor et vernet område, er det ikke behov for videre verneplaner . Men for de
vassdragene som delvis ligger innenfor de allerede vernede områdene, vil det medføre en
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utvidelse av disse. I de vassdragene som ikke er vernet etter naturvernloven, må det i tilfelle
opprettes vern.

Det vern som er ivaretatt gjennom naturvernloven er ikke representativt nok når det gjelder
vassdrag. Det bør derfor opprettes nye verneområder i forbindelse med referansevassdrag.

1.3 Formål med averne referansevassdrag

Formålet med averne referansevassdrag gjennom naturvernloven, er asikre en gruppe
vassdrag hvor de naturlige prosessene får virke mest mulig upåvirket av menneskelig
aktivitet, og hvor vassdraget kan tjene som målestokk for endringer forårsaket av inngrep i
andre sammenlignbare vassdrag.

Utvelgelsen av vassdrag bør ta utgangspunkt i den prioriterte listen over type- og
referansevassdrag som allerede er vernet i Verneplan I til IV . Stortinget har i forbindelse
med Verneplan IV, bestemt at det ikke skal lages flere verneplaner. Det bør derfor i minst
mulig grad tas med vassdrag som ikke er med i de eksisterende verneplaner.

Prosjektet stadfester at kunnskapen om virkningen av enkelttyper inngrep er begrenset.
Dette gjelder både i forbindelse med direkte store inngrep som forbygninger, grusuttak,
veibygging, landbruk osv, og indirekte i forbindelse med friluftsliv, beiting, langtransportert
forurensning etc. Forslag til referansevassdrag må imidlertid bygge på dagens
kunnskapsnivå. Det er vesentlig abruke f re/var - prinsippet, slik at de aktuelle truede
vassdragene ikke går tapt i påvente av utfyllende kunnskaper.

1.4 Utvelgelse av vassdrag

I prosessen med verneplanene og type- og referansevassdrag, er det utført tverrfaglige
naturvitenskapelige undersøkelser samt registreringer av brukeraktiviteten rundt
vassdragene. Dette er brukt som et viktig grunnlag for avelge ut aktuelle referansevassdrag.
Type- og referansevassdragsprosjektet endte opp med en prioritert liste på 67 vassdrag, som
er utgangspunktet for forslag til referansevassdrag.

Vassdragsregisteret ved NVE ble benyttet til adokumentere geografiske forhold samt en del
tekniske inngrep.

NVE's regionkontorer vurderte de enkelte vassdragene med tanke på brukeraktivitet og
tekniske inngrep. I tillegg vurderte de om aktuelle vassdrag var egnet som
referansevassdrag. Regionkontorene rådførte seg også om enkelte vassdrag med
milj øvernavdelingene hos fylkesmennene, og kom med noen forslag til nye vassdrag.

En del kommuner har bidratt med informasjon om brukeraktivitet og fremtidige planer for
vassdragsområdene.

I j uli 1994 ble 2 1 vassdrag befart med hensyn på inngrepssituasjon og brukeraktivitet. De
resterende aktuelle vassdragene er i de senere år befart av NVE i forbindelse med
verneplanarbeid. Kunnskapen om disse vassdragene regnes derfor avaere tilfredsstillende.
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1.5 Kobling til andre prosjekter

Både bakgrunnen for prosjektet og utvelgelsen av aktuelle referansevassdrag har vært
diskutert i styringsgruppen i Forskref (forsknings- og referansevassdrag), som består av
representanter fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Direktoratet for naturforvaltning
(DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT). Forskref er et prosjekt som har som målsetning
a fremskaffe langtids måleserier av naturlige prosesser i vassdrag som er minimalt påvirket
av menneskelige inngrep. Ideen er å øke kunnskapsgrunnlaget om naturlige svinginger i
denne typen økosystemer. En av intensjonene er at det er viktig a ha langtids måleserier av
naturvitenskaplige parametre som referanseverdier i forhold til forurensninger og andre
skader av menneskelig aktivitet. Prosjektet ble startet opp i 1984 og hadde et bredt
tverrfaglig utgangspunkt. I begynnelsen ble det plukket ut 4 aktuelle vassdrag hvor det ble
planlagt a starte opp, men på grunn av knappe ressurser har det ikke vært mulig a
gjennomføre Forskref etter opprinnelig målsetning. Prosjektet har i hovedsak derfor bare
gått i ett vassdrag; Atnavassdraget. I tillegg er det under oppstarting undersøkelser i
Vikedalsvassdraget. I vassdragsforvaltningssammenheng er det n skelig a oppgradere og
utvikle dette prosjektet videre til ogsa a omfatte andre vassdrag. I denne forbindelse er det
svært viktig a ha klart definerte referansevassdrag med et bredt naturvitenskapelig
mangfold, hvor det er mulig a sikre miljøet mot ødeleggende inngrep i all fremtid. Dette
bør også være ett av hovedargumentene for a sikr e uberørte vassdrag mot inngrep. Det kan
være interessante problemstillinger innen forskning som dukker opp i fremtiden som det
trengs uberørte vassdrag til a gjennomf re undersøkelser i. Dette er et naturforvaltnings-
ansvar som tilligger de etater som forvalter våre vannressurser; dvs. DN, SFT og NVE. Det
blir fremhevet at et utvalg med referansevassdrag godt spredt i hele landet og som er sikret
i form av et strengt vern, vil være av stor verdi for fremtidig forskning og forvaltning. En
av intensjonene i Forskref er oppgradere prosjektet ved a starte opp undersøkelser også i
andre vassdrag.

I Forskref-sammenheng er det tatt initiativ overfor de andre nordiske landene om et
samarbeid om utformingen av en struktur for forskning og overvåking i et system av
referansevassdrag. Norske referansevassdrag kan derfor i fremtiden bli en del av et nordisk
system for referansevassdrag.
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2 KRITERIER FOR BESTEMMELSE A V REFERANSEVASSDRAG

Det er brukt følgende kriterier for utvelgelse av referansevassdrag:

Inngrepsstatus
Regiontilh righet / Hele eller deler av vassdraget
Vernestatus
Naturfaglig verdi

- Geofag
- Botanikk
- Landfauna
- Vannfauna

2.1 Inngrepsstatus

Inngrepsstatus må betraktes som det viktigste kriteriet i arbeidet med a foresla aktuelle
referansevassdrag. Vassdrag med store og direkte inngrep som vannkraftutbygging,
forbygningsanlegg, bebyggelse, veier, landbruk, grusuttak osv, må derfor i utgangspunktet
defineres som ikke aktuelle referansevassdrag. Disse inngrepene vil påvirke de naturlige
prosessene i så stor grad at vassdragene ikke lenger kan representere et mest mulig intakt
natursystem.

Alle vassdrag i Norge er påvirket av faktorer som tradisjonelt i forvaltningen ikke er regnet
for tekniske inngrep. Dette kan være tidligere aktiviteter som ikke er aktive, men som
allikevel har betydning for naturmiljøet, eller det kan være inngrep utenfor selve
vannstrengen som periodevis påvirker naturmiljøet. Her er spesielt gamle fløtningsdammer
og ulike landbruksaktiviteter viktig, men også beiting av husdyr og tamrein, friluftslivs-
aktiviteter, motorisert ferdsel, langtransportert forurensning, skogbruksaktiviteter etc.

Når en i natur- og vassdragssammenheng diskuterer konsekvenser av inngrep, er det av
vesentlig betydning a pr ve og bestemme fra hvilken naturtilstand inngrepene har endret
naturmiljøet og de naturlige prosessene. Med naturtilstand menes den tilstanden miljøet ville
ha vært i dersom de fysiske inngrepene ikke hadde påvirket miljøet. Her gjelder også de
naturlige svingningene og evolusjonene. En naturtilstand er ikke statisk, men et dynamisk
system i stadige svingninger og utvikling. Når en diskuterer naturmiljø i vassdrag gjelder
det heller ikke bare selve vannstrengen, men også områdene rundt. Vannstrengen og
områdene rundt er helt avhengige av hverandre og utgjør sammen et natursystem.

Det vil være vanskelig a bestemme naturtilstanden i våre vassdrag fordi alle er påvirket i en
eller annen grad. De indirekte inngrepene er også vanskelig a kvantifisere, det blir derfor
lett en kvalitativ vurdering. Dette viser også Østdahl (1994) og Østdahl og Taugbl (1993)
som konkluderer med at det er stort forskningspotensiale innenfor konsekvenser av andre
typer inngrep enn vannkraftutbygging. I utvelgelsen av referansevassdrag er det derfor ikke
mulig afinne uberørte vassdrag, men forutsetningen bør være at de i minst mulig grad er
påvirket av både de direkte og de indirekte inngrepene.
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Figur 1 Virkningene av regulering i f orbindelse med gammel fl otnin gsdam,
Skj ækervatnet, Skjækra.

Figur 2 Slitasj e på vegetasj on i f orbindelse med intensiv reindrift langs Nord-
Rækvikelva
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Indirekte inngrep

Friluftsliv

I litteraturen er det få eksempler på kvantitative resultater av konsekvenser av friluftsliv
(0 stdahl og Taugb l 1993). Sjong ( 1994) mener at friluftslivet ikke utgjr en hovedtrussel
mot norsk natur. Friluftslivet utgjør en viktig slitasje- og forstyrrelsesfaktor på helt
begrensete lokaliteter og i forhold til noen sårbare plante- og dyrearter. I forbindelse med
referansevassdrag kan dette være av betydning når en begrenset slitasje er i tilknytning til
vassdraget. Slitasje kan forårsakes av ferdsel, tråkk, skiløping, leirslåing og bruk av
kj r ety er i terrenget. Dette gjelder spesielt omkring turisthytter og andre strr e tilrettelagte
sentra, hvor det også kan være betydelig bakteriell avrenning til vassdragene. I områder som
har spesiell stor utfart vil tilrettelegging og styring av ferdsel og aktiviteter være et viktig
ledd i aminimalisere slitasjen.

Fotturisme:
Slitasje og forstyrrelse vil ofte være konsentrert langs rutenettet hvor enkelte områder blir
ekstra sterkt belastet. Det viser seg også at vegetasjon og mark utenfor stiene vanligvis er
lite eller ubetydelig påvirket i form av slitasje.

Fiske:
Fiskere har et annet bevegelsesmønster enn fotturisten. De følger oppmerkete stier inn i
omradene , men de lager sine egne stier inne i omradet. Dette fr e r til at slitasjen og
forstyrrelsene blir konsentrert langs elver og vann. Fremstad (1987) viser også at områdene
som fiskerne bruker er mest utsatt for forsøpling, i tillegg til at det fjernes død vegetasjon
på rot i forbindelse med bålbrenning. Dette må også betegnes som negativt. I tillegg er det
kjent at bruk av fiskeredskaper kan føre til spredning av organismer og fiskesjukdommer.
Eksempel her er spredning av rre kyte . Fisk e i seg selv vil også sterkt påvirke de biologiske
forhold ved at bestandstrukturen endres. Dette påvirker plankton og bunndyrfauna.

Camping:
Camping har i prinsippet de samme effektene som tråkk (Fremstad 1987). Opphold som
varer utover et døgn har som regel større slitasjeeffekt enn flere korte opphold adskilt av
perioder der vegetasjonen kan bli styrket igjen. Dette kan også ha betydning for den lokale
faunaen.

Motorisert ferdsel

Både kjøring på barmark og snøscooter kan gi betydelig slitasje på vegetasjon og forårsake
store erosjonssår. Omfattende motorisert ferdsel må derfor betegnes som betydelig inngrep i
naturen i de områder hvor den blir konsentrert.

Kraftlinjer

Det er gjort en rekke undersøkelser som viser at kraftlinjer gjør omfattende skade på
fuglebestanden (Bevanger 1988, Bevanger og Thingstad 1988, Bevanger 1990). Langs
kraftlinjetraseene blir den naturlige vegetasjonen også holdt i sj akk ved at trær fjernes etter
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Figur 3

5¢ -
a« %-'

Vei og bru i f orbindelse med fr iluftsliv, Gressåmoen, Luru.

Figur 4 Resultatene av intensiv skogsdrift, Luru
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hvert som de vokser opp for aikke komme i berøring med kablene. Dette fører til endrete
klimatiske forhold (vind, snø, temperatur og humiditet) og endrete lysforhold. Dette vil
skape gunstige forhold for enkelte arter og ugunstige forhold for andre. Effekter av inngrep
er avhengig av en rekke faktorer som jordsmonn, høyde over havet og generell
klimakarakter. Her er det ikke utfrt kvantitative undersk elser.

Landbruk

Langs en rekke av våre vassdrag har det vært en omfattende skogreisning i form av planting
av monokulturskog. Undersøkelser av effekter i forbindelse med skogsdrift viser at
skogsbilveier, flathogst og moderne avvirkningsmetoder kan føre til omfattende erosjon.
Undersøkelser fra Atna (Bogen et al. 1993) viser at suspensjonstransporten i nedre del av
vassdraget økte betydelig i et år med stor avvirkning og nybrotsarbeid. Dawson and Kem-
Hansen ( 1979) viser at ved fjerning av kantvegetasjon vil elvekantene bli mer utsatt for
erosjon og direkte utrasing i vassdraget. Sedimentene i og langs vassdragene danner substrat
for levende organismer. Endringene i sedimenttransporten og det hydrologiske regimet som
forårsaker substratendringene, vil forandre det økologiske forholdet (Bogen 1993). Intens iv
planting av gran kan også føre til betydelig forsuring av j ordsmonnet.

Store områder langs våre vassdrag blir benyttet som beiteområder for husdyr, både sau og
storfe. Denne beiteaktiviteten fører til gjødsling av overflaten, som igjen vil bli vasket ut i
vassdragene ved flommer og i snøsmelting. Dette kan føre til betydelig bakteriell
forurensning i elvene. Dette er dokumentert fra en rekke elver som blir benyttet som
drikkevannskilder, og hvor befolkningen i perioder blir oppfordret til akoke vannet.
Hvordan dette påvirker økosystemene i vassdragene er ikke dokumentert, men i
referansevassdragssammenheng må det regnes aha betydning i forhold til en naturtilstand.
Aktiv beiting fører også til slitasje på vegetasjonen.

Det er i de senere årene registrert stor skade på vegetasjon i Nord-Norge forårsaket av en
svært intensiv reindriftsnæring. Over store områder er vegetasjonen helt nedbeitet, og det
ligger igjen betydelig mengder med gjødsel. Dette har samme effekt på vassdragene som er
diskutert over. I forbindelse med reindrift er det også betydelig motorisert ferdsel. I tillegg
er det satt opp reinsgjerder, som har samme effekt som kraftledninger.

Veibygging

Furniss et al. ( 199 1) viser samme effekt når det gjelder erosj on og substratendring i
forbindelse med veibygging, som er diskutert over. I tillegg er det en rekke potensielle
forurensninger fra motoriserte kj r e t y.

Lan trans ortert forurensnin

I tiden etter den industrielle revolusjonen og frem til i dag har utslippene av forurensninger
i Norge og andre land økt gradvis. Hvor omfattende skader dette påfører våre naturtyper og
enkeltvassdrag, er avhengig av en rekke faktorer som dominerende vindretninger, geografisk
plassering, bufferegenskap osv. Det er liten tvil innen forskningsmiljøene om at
langtransportert forurensning påfører vår natur betydelig skade, og er den faktoren som
kanskje er den største trusselen mot det biologiske mangfold i ferskvann (Abrahamsen og
Seip 1991, Sc hartau 1994). Her kan nevnes sur nedbør (Berger et al. 1992), nitrogen,
tungmetaller osv. Det er derfor ikke mulig afinne vassdrag som er eller har vært beskyttet
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mot denne form for inngrep. Det vil også i fremtiden være umulig askjerme enkelte
vassdrag mot dette uten astanse utslippene fra kildene. Langtransportert forurensning må
derfor i svært mange tilfeller betraktes som en del av dagens vassdragsnatur.

2.2 Regionstilhørighet / Hele eller deler av vassdraget

Både i sammenheng med Verneplanene og Samla plan har "naturgeografisk regioninndeling
av Norden" blitt benyttet som grunnlag for avurdere vassdragenes fordeling og
representativitet. Denne regioninndelingen er i stor grad bygd på botaniske kriterier og har
hatt som formal ava re et grunnlag for prioriteringer av verneverdige naturvernområder,
fremfor alt akunne vurdere ulike områders representativitet. Norge representerer 28 enheter
(Nordiska ministerrad 1984).

I Type- og referansevassdragsprosjektet tok de ulike faggruppene utgangspunkt i forskjellige
inndelingssystemer med bakgrunn i det fagområdet og den naturtypen de studerte. Summen
av dette ble en svært variert naturtypeinndeling som det er vanskelig asy sammen. I dette
prosjektet hvor det er vassdrag med svært mangfoldig natur og hvor det ville være umulig å
dekke de fleste naturtypeområdene i Norge, er det vanskelig abruke noe av dette. I
utvelgelsen av referansevassdrag i dette prosjektet er det derfor ikke tatt hensyn til noen
spesiell naturtypeinndeling, men lagt vekt på at de fleste landsdelene er representert, og at
enkeltvassdragene har et mangfold med hensyn til flest mulig fagfelt.

I forbindelse med Verneplanene, Samla plan og generell vassdragsforvaltning har begrepene
type- og referansevassdrag blitt benyttet som argumenter om hverandre, men uten at
intensjonene er argumentert for (diskutert over). Problemene med adele Norge inn i
naturtypeområder både generelt og når det gjelder vassdrag, viser at det er uhensiktsmessig
abruke begrepet typevassdrag i referansevassdragssammenheng.

Generelt i Norge og spesielt fra Sør-Vestlandet langs kysten til grensen mot Sverige og det
sentrale Østlandet, har de nederste delene av vassdragene bebyggelse og er ofte sterkt berørt
av inngrep. Det er ikke mulig afinne aktuelle referansevassdrag fra fj ell til fj ord. En
kompromissløsning er derfor enten ata deler av vassdraget som referansevassdrag eller fire
på kravene til inngrep. Når det gjelder om deler av vassdragene kan defineres som
referansevassdrag, må forutsetningen være at lengden av vassdraget er så lang at de
homogene naturlige prosessene får virke i størst mulig grad. Lengden av disse strekningene
vil avhenge av en rekke faktorer som klima, berggrunn, nedbør osv. I praksis vil dette si
store deler av vassdragene. I enkelte områder er det foreslått øvre deler av vassdragene som
referansevassdrag. De nedre delene er ofte så sterkt berørt at de ikke er egnet.

Under gjennomføringen av prosjektet er det flere ganger stilt spørsmål om det også er
behov for asikr e enkelte innsj øer og verne disse som referansesjøer. De fleste av de
foreslåtte referansevassdragene har større og mindre innsjøer. Dersom enkelte innsjøer skal
sikres mot fremtidige inngrep og påvirkninger, må også tilløpselver og bekker sikres fordi
eventuelle inngrep og forurensninger i disse også vil påføre innsjøen skader . I referanse-
vassdrag er det derfor unaturlig med bare referansesj e r. Innsjene br ve re en del av
referansevassdragene.
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Figur 5 Melkevatn, Melkeelva

2.3 Vernestatus.

Alle foreslåtte referansevassdrag med unntak av Kvistelva og Stormdalsåga
(Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark), er tidligere vernet i forbindelse med Verneplan I - IV.
Det er derfor vist vilje fra Stortinget til ata vare på disse vassdragene samt at det er
dokumentert at de har en naturfaglig verdi. Det er i minst mulig grad tatt utgangspunkt i
andre vassdrag, fordi Stortinget har sagt at det ikke skal utarbeides nye verneplaner.
Grunnen til at det er tatt med vassdrag som ikke er med i Verneplanen, er at de er vurdert å
ha sva rt stor verdi ut fra de kriteriene som stille s til referansevassdrag.

Vassdragene som allerede er vernet etter naturvernloven ved at hele eller deler av
nedbørsfeltet ligger innenfor en nasjonalpark eller naturreservat, er fredet. Det vil derfor
være en svært enkel prosess å definere dette som et referanseområde. At det allerede er
vernet eller planlegges og vernes, viser at området har stor naturfaglig kvalitet.

2.4 Naturfaglig verdi

Referansevassdragene bør ha en størst mulig naturfaglig verdi. Det vil si at flest mulig
naturtyper bør være representert, og at flest mulig naturfaglige prosesser bør få virke i
vassdraget. Kunnskapen om den naturfaglige verdien varierer naturligvis med hvor grundige
undersøkelser som har vært gjort. I noen av vassdragene er det blitt utført minimalt med
undersøkelser. Men et mangfold i sub-naturtyper indikerer allikevel at vassdraget har en
naturfaglig verdi.
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Hvilke naturtyper og naturfaglige verdier som er av størst betydning for vassdraget, er det
ikke tatt hensyn til.

En av målsetningene med Referansevassdragsprosjektet er å ta vare på naturtyper slik at det
også i fremtiden kan være mulig å gjennomføre forskning på minst mulig berørt natur. Det
er ikk e en forutsetning at det pagar undersk elser og forskning der i dag. Utforte
undersøkelser og forskning er allikevel med på å dokumenterer det naturmessige mangfoldet
i vassdraget. Stor forskningsaktivitet kan også påvirke naturmiljøet. Det kan derfor være en
fordel at det ikke pågår eller er planlagt forskning i de aktuelle vassdragene.

3 AKTUELLE REFERANSEVASSDRAG - EN OMTALE

3.1 Aktuelle referansevassdrag

Prosjektet "Type- og referansevassdrag" (Eie 1993) kom frem til 67 type- og referanse-
vassdrag (tabell l  ). Dette danner grunnlaget for denne utvelgelsen av referansevassdrag.

Figur 6 Skj eli
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Vassdragsnavn V assdragsnr.

Atna
Øvre Glomma

Neka og Speka
Sjøli
Sjoa
Finna
Grytåi
Skarvai
Lyngdalselva
Kvenna

Rusåi
Frafjordvassdraget
Lingvang/f engesdalsv assdragene
Mosneselv

Veig
Femanger vas sdraget

Morkri
Kolarselv
Stry nev assdraget/Erdalen/Glomsdalen
Solhei ms vassdraget
Vingelva
Hjellesteinelva
Todalselva i Aure
Ulvåa

Driva
Forra

Øvre Luru
Skjaekra
Lomsdalsvassdraget
Lakselvvassdraget (Visten)
V efsna/Fiplingelva/Tiplingelva
Dypenaga
Botnelva
Stormdalsåga
Tollåga
Helgåvassdraget
Flostrandvassdraget
Gjervalel va
Varpa vassdraget
Lommerelva
Laksåga fra Rago
Stabburselva (Hellemo)
Vasja (Hellemo)
Manfjordelva
Rånavassdraget
Sørvågvassdraget
Vassdrag til Vestpo llen
Selfj ordelva (Ånderdalen)
Nord Rekvikelv
Melkelva
Jægerelva
Botnelva
Reisavassdraget

Kven angelva

Sørdalselva
Snefjordvassdraget
Risfjordelva
Trollfjordelva
Syltefjordelva
Komagelva
Stabburselva
Langfjordelva
Lakselv
Tana
Kautokeinovassdraget
Reppenelva
Karpelvvassdraget

002 .LZ
002
002.JFZ. 002.JHZ
002.DHD Z
002.DG Z
002.DHAZ
012.CJZ
0 12.CFZ
024.Z
0 16.KLMN
0 16.BEB22

030.Z
036.2Z 1 036.3Z

042.4Z
050.AZ

053.7Z
075.4Z
072.47

0.88.Z  I  088.BIZ / 0.88.B2Z
085.47

086.311Z
102.41Z

I 13.6Z
II I.5Z
109.Z
124.AZ
139.BAD
127.BZ

148.Z
149.2Z
151.Z

163.0Z
163.4Z
156.E2
161.CZ

157.4Z
157.21Z

159.2 1Z
170.5Z

168.7Z
166.5Z
171.Z
17 1.4

171.61Z
173.37

196.ABZ
178.l lZ
194 .6Z

207.4Z
2!5.3Z
203.8Z
203.82Z
208.Z
209.Z
196.ABZ

220.0
231.8Z
235.lZ
237 .Z
239.Z
223.Z
246.2Z
224 .Z
234.Z

2 12.
242.Z

247.3Z

Tabell 1
67 type- og ref eransevassdrag f oreslått av J.A. Eie et al. (1993)
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Flere av vassdragene i tabell l har betydelig med inngrep og er derfor i utgangspunktet ikke
egnet som referansevassdrag. På bakgrunn av kriteriene som er grunnlaget for
bestemmelsen, viser tabell 2 aktuelle referansevassdrag. I tillegg til vassdragene i tabell l ,
er det tatt med tre ekstra vassdrag; Kvistelva, Ånderelva og Bayelva (Svalbard). De to
første fordi de synes å være godt egnete referansevassdrag, og den siste fordi Svalbard bør
være representert med minst ett godt egnet referansevassdrag.

Vassdragsnavn Vassdragsnummer

Neka
Speka
Skjel i
Gryta

Rusai

Kvenn a
Veig
Vingelva

Glomsdola
Skjaekra
vr eLuru
Kvistelva
Lomselva
Stormdalsåga
Flostrandvassdraget
Gjervalelva
Laksaga i Rago
Vassdrag ti l Hel lemofjord
Ånderelva
Ja gerelva
Botnelva
Nord-Rekvikelva
Badderelva
Navitelva
Melkeelva
Stabbu rselva
Trollfjordelva
Komagelv
Karpelva

002.JFZ.
002.JHZ
002.DHDZ
0 12.CJZ
0 16.BEB2Z
0 16.K
050.AZ
086.3 1 lZ
088.B2Z
127.BZ
139.BAD
141.4Z
148.Z
156.E2

157.42Z
159.21Z
166.57

171Z , 17 1.4
194.6Z
203.8Z
203.82Z

207.4Z
209.8Z
209.3Z
2 15.3Z
223.z
235.l Z
239.Z
247 .3Z

Tabell 2
Aktuelle ref eransevassdrag som er vurdert p å bakgrunn av gjeldende kriterier.
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Beskrivelse av aku elle referansevassd a

Alle aktuelle vassdrag er enkelt beskrevet på bakgrunn av tilgjengelig litteratur og
befaringer. Litteraturen består hovedsakelig av rapporter i forbindelse med naturfaglige
undersøkelser i tilknytning til arbeidet med Verneplanene og Samla plan. Utfyllende
beskrivelse av enkeltvassdragene er derfor tilgjengelig i disse.

Inngrepene i hvert enkelt vassdrag er listet opp, men ikke beskrevet. Grunnen til dette er at
det ikke er kunnskap nok til a vurdere konsekvensene som de enkelte inngrepene har for
naturmilj øet. Konsekvensene av inngrepene er derfor svært vanskelig akvantifisere.

Naturfaglige verneverdier er ikke beskrevet i detalj , men klassifisert på følgende måte :

*
**
***
****

- Liten verneverdi
Middels verneverdi

- Stor verneverdi
- Meget stor verneverdi

For de vassdragene som er vernet i forbindelse med Verneplan IV, er det brukt samme
klassifi sering som kontaktutvalget for vassdragsreguleringer i sitt arbeid har kommet frem
til. For de andre vassdragene er klassifiseringen gjort på en mest mulig objektiv måte utfra
tilgjengelig litteratur og feltobservasj oner.

For de vassdragene som ligger i områder uten eksisterende vern eller hvor det ikke er
planlagt vern etter naturvernloven, er det undersøkt om kommunene planlegger abruke de
aktuelle områdene på en slik måte at det vil medføre inngrep som kan endre naturmilj øet.
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Neka

Vassdragsnummer: 002.JFZ
Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Kartblad: 16 19 II, 17 I 9 III
Verneplan: IV
Feltareal: 96 km

Vassdraget er et sidevassdrag til Unsetaa. Nedbrf eltet har typisk innlandsklima og
årsnedbøren er ca 500 mm. Nekas dalføre er en hengende paleisk dal til hoveddalen. Store
deler av nedbørfeltet ligger over tregrensen. Fossen Nekfallet representerer det høyeste
urørte fossefallet i Hedmark. Nedbørsfeltet er rik på myrer og inneholder mellom annet
Nekmyrene naturreservat. Fuglefaunaen i myrområdene må betegnes som svært artsrik. Det
er få innsjøer og vannet er svakt surt og med lavt elektrolyttinnhold. Ferskvannsfaunaen er
typisk for lokaliteter på sure næringsfattige bergarter. Nedbørsfeltet er rikt på løsmasser som
dekker det meste av arealet. Vegetasjonen er fattig, men det er forekomster av flere sjeldne
østlige arter.

Inngrep.

Skogsbilvei i de nedre delene.
St ls- og skogsvei langs deler av vassdraget. Det er også en bru.
St lsdrift og beiting.

Vernestatus.

Deler av nedbørsfeltet er vernet som naturreservat; Nekemyrene naturreservat.

Naturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk : ***
Landfauna: ****
Vannfauna: ***
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Speka

Vassdragsnummer: 002.JHZ
Fylke: Hedmark
Kommune: Tynset, Rendalen
Kartblad: 16 19 II, 17 19 III
Verneplan: IV
Feltareal: 185 km2

Speka er et sidevassdrag til Unsetaa og er nabovassdrag til Neka. Nedbørsfeltet har typisk
innlandsklima og årsnedbøren er ca 500 mm. Høyfjellsområder dominerer nedbørsfeltet.
Berggrunnen består av tungt forvitrede bergarter og er typisk for de nordlige delene av
Østerdalen. Spekedalen er en slak U-dal, men mellom hoveddalen og Spekedalen har elven
utformet en kraftig nedskjæring. Nedbørsfeltet er rikt på løsmasser. Naturen er mye lik som
for Neka.

Inngrep.

Ett forbygningsanlegg i de nederste delene.
Sætervei langs deler av vassdraget. Det er også en bru.
Flere st ler med nydyrking.
Mye beiting.
En del private hytter.
En turisthytte.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor vernede eller planlagte vernede områder.

N aturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk :
Landfauna: ****
Vannfauna:***



26

002.DHDZ SKJØ LI
/\/  Nedborfeltgrense

/\/ Riks vei/Fylkesvei

f / Jernban e

Riksgrense

Ekvidistanse 100 meter

Målestokk
0 5 imn

Koordinatsystem:UTM, sone 32

Grunnlagsdata: Statens kartverk N250
TemainformasjonNVE-REGINE

Dato: 03 Ma y 95 Utforming. NVE,GIS-AVO

N VE
NORGES VA SSDRA GS-

OG ENERGI VERK



2 7

Skjoli

Vassdragsnummer: 002.DHDZ
Fylke: Oppland, Sogn og Fjordane
Kommune: Lom, Skjåk, Luster
Kartblad: 15 18 I, III, IV
Verneplan: IV
Feltareal: 190 km

Et lite berørt vassdrag med relativt stor bredekning. Hoveddalen (Lundedalen), som er en
sidedal til Ottadalen, har et typisk innlandsklima og ligger i den delen av landet med minst
nedbr. H yereliggende omrader mottar betraktelig str r e mengder nedbr. Vassdraget
ligger hovedsakelig innenfor det nordvestlige grunnfj ellsomradet som består av
tungtforvitrende gneiser. Vassdraget er derfor svakt surt. Vannfaunaen er lite kjent, men
sannsynligvis artsfattig. Vassdraget representerer et svært aktivt fluvialt system rikt på
fluviale former og prosesser. Det er et stort mangfold av botaniske arter, men de mer
kalkkrevende artene mangler. Furuskog dominerer de nederste delene, mens bjørk dominerer
lenger opp i Lundedalen.

Inngrep.

To forbygninger nederst i vassdraget.
Flere veier i de nederste delene.
Plukkhogst og kryssing av elva med skogsmaskiner i de nederste delene.
Grusstak i de kvartære avsetningene i god avstand til selve elva.
Enkelte private hytter langs hele vassdraget.
Stl sdrift.
Omfattende beiting, spesielt storfe.
Turiststi langs vassdraget. Det er også flere bruer.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor det planlagte Breheimen/Mørkrisdalen landskapsvernområde.

N aturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk: ***
Landfauna:
Vannfauna: **
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Laksåga i Rago

Vassdragsn ummer: 166.5Z
Fylke: Nordland
Kommune: Srf old
Kartblad:2 129 I, IV 2 130 II
Verneplan: l

Store deler av vassdraget ligger innenfor Rago nasjonalpark som grenser opp til to store
svenske nasjonalparker. Parkene dekker store naturmessige variasjoner på tvers av
vannskillet og dermed også på tvers av en klimatisk gradient. Vassdraget har et svært stort
naturmessig mangfold med en rekke daler, botner og høyfjell. I dette er det en rekke vann,
fosser, stryk og stille partier med meandrende elvesystemer. Klimaet er oseanisk med
arsn edbr pa ca 1200 mm. Berggrunnen bestar av granittiske bergarter og enkelte steder i
dalene er det betydelige mengder med ulike typer av løsmasser. Elektrolyttinnholdet i
vannet er sannsynligvis lavt. Furuskog dominerer i hoveddalen og bjørkeskog med fattig
undervegetasjon av lyng og gras dominerer høyere oppe. Det er også mye myr.

Inngrep.

Bebyggelse, vei, bruer i nederste deler av vassdraget (nedenfor nasj onalparken).
Det er plantet en god del granskog opp til nasjonalparkgrensa. Dersom denne skal
tas ut trengs det omfattende skogsveibygging i svært krevende terreng, noe som vil
resultere i svært store natur- og vassdragsinngrep. Det er også plantet gran i
terassene i meandersystemet. Hogst av en moden granskog kan føre til store inngrep
i disse terassene.
Turstien opp til Storskogvatnet virker svært godt brukt, noe som tyder på stor trafikk
i de nedre delene av nasjonalparken. Det er en rekke andre stier i nedbørsfeltet med
bruer, men disse virker lite brukt.
Ved enden av Storskogvatnet er det rester etter en gammel fløtningsdam. Det er ikke
spor etter reguleringer langs kanten av vatnet.
Nasjonalparken har strenge regler mot motorisert ferdsel, med unntak av
reindriftsnæringen. Det ble ikke observert spor etter motorisert ferdsel.

Vernestatus.

Det meste av det aktuelle vassdraget ligger innenfor Rago nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ***
Landfauna: ****
Vannfauna: ***
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Vassdrag til Hellemofjord

Vassdragsnummer: 17 1.Z, 17 1.4
Fylke: Nordland
Kommune : Tysfjord og Hamar y
Kartblad: 2230 IV
Verneplan IV
Feltareal: 250 km2

Vassdrag til Hellemofjord utgjør tre vassdrag som drenerer indre deler av Hellemofjorden.
Deler av nedbørsfeltet ligger i Sverige. Klimaet er subkontinentalt. Årsnedbøren er i
størrelsesorden 1500 mm i østlige deler, noe mindre i vest. Stabburselva med utløp ved
Hellemobotn er den største. Den består av to grener, Stabburselva og Sørelva. Vest for
Sørelva ligger Vasjaelva og renner ut i Hellemofjorden drøye 10 km fra Hellemobotn.
Stabburselva drenerer et område med berggrunn som består av den tungt forvitrende
Tysfjordgranitten. I overgangen mellom vidda og hoveddalen har elven utformet en markert
canyon. De vestlige delene av Vasj aelva består av glimmerskifer og glimmergneis.
Berggrunnen fører til at det er et markert skille i vegetasjon mellom de to områdene. På de
fattige delene er det furu, bjørk og blb a r-fjellbj r k eskog. I de mer næringsrike områdene
finnes det noe rikere vegetasjon med blant annet bjørkeskog av storbregne-, lågurt- og
høgstaudetype. Vassdraget betegnes som ekstremt næringsfattig.

Inngrep.

En sti som stedvis er tilrettelagt, går gjennom området og over til Sverige.
Ett forbygningsanlegg helt nederst i vassdraget.
Flere eldre hus ved utløpet.  Kun  sommerbosetning.
Litt hogst nederst i vassdraget. Ved Hellemobotn er det bygd en sag. Det er planer
om mer omfattende hogst i hoveddalen.
Kjerrevei nar utl9pet.
En del reindriftsaktivitet.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor området som er foreslått som Tysfjord/Hellemo nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ****
Landfauna: ****
Vannfauna: ****
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Grytå

Vassdragsnummer: 0 12.CJZ
Fylke: Buskerud, Hordaland
Kommune: Hol, Ulvik.
Kartblad: 15 16 III, 14 16 II
Verneplan: IV
Feltareal: 38 km2

Et høyfjellsvassdrag som ligger i et område som for øvrig er sterkt preget av
kraftutbygging. Nedbørsfeltet har et polart klima og årsnedbøren er ca 990 mm.
Berggrunnen består av gneis, granitt og fyllitt. Det er lite løsmasser i feltet. Det er stor total
variasjon i vegetasjonstyper med blant annet kalkkrevende arter i deler av feltet.
Blåbærheier med lyng og dvergbjørk dominerer i de laveste delene av området, mens grus-
og starrhei sammen med snøleiesamfunn dominerer i de midtre og øvre områdene. Fyllitten
bidrar til et ionerikt vann med forholdsvis gunstig pH. Vassdraget har en viktig
referanseverdi for vannfauna.

Inngrep.

Beiting.
Noen private hytter.
En merket tursti.
En høyspentledning går gjennom området.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor den planlagte Hallingsskarvet nasjonalpark.

Na turf a li e verdier.

Geofag: ***
Botanikk: ****
Landfauna: ****
Vannfauna: ****



30

016.BEB2Z RUSÅI
/\/ Nedbørfeltgrense

/\/ Riksvei/Fylkesvei

/\/ Jernbane

Riksgrense

Ekvidistanse 100 meter

Målestokk
0 2.5 km

Koo rdinatsystem:UTM, sone 32

G runnlagsdata: Statens ka rtverk N250

Tema i nformasjonNV E-REG IN E

Dato: 21 Apr 9S Utforming: NVE,GIS-AVO

N VE
NORGES VA SSDRA GS

OG ENERGIVERK

/ , '  '---<' -- . - - / - .. -_
--- ,---.,,,-- -T. . i -

- '
) em

• ,A_

M ' A- r / psvatne - - - - ,,-
a

: ah " > e
'
9'.



31

Rusåi

Vassdragsnummer: 0 16.BEB2Z
Fylke: Telemark
Kommune: Vinje, Tokke
Kartblad: 15 14 III, 14 14 II
Verneplan: IV
Feltareal: 57 km2

Rusåi, som er et sidevassdrag til Vinjevassdraget, er et karakteristisk høyfjellsvassdrag hvor
ne rmere 9) % av nedbørsfeltet ligger over 1000 m o.h. Området har et svakt innlandsklima
og arsn edbr en ved utl pet er ca 1060 mm. Nedbr somradet har mange smaog
mellomstore vann. Berggrunnen består av tungt forvitrende gneiser og granitter. Området
inneholder ingen verneverdige geologiske lokaliteter. Området domineres av fattige
vegetasjonstyper. De nederste delene er dominert av fjellbjr keskog og gran- og furuskog.
pH i vannet regnes for ava re gunstig. I kommuneplanens arealdel er det strenge regler mot
bygging som medfører inngrep.

Inngrep.

En vei i de helt nederste delene.
Gårder i god avstand til selve elva helt nederst.
Beiting i det meste av nedbørsfeltet.
Stoler med hytter.
Riksvei 11 krysser osen til vassdraget.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor eksisterende eller planlagte verneområder.

N aturfa li e verdier.

Geofag: **
Botanikk: ***
Landfauna:
Vannfauna: ***



32

0 16.K KVEN NA
/V
IV
/V

Nedbørfeltgrense

Riksvei/Fylkesvei

Jernbane

Riksgrense

Ekvidistanse 100 meter

Målestokk
0 10 I

UTM sone 32
Koord inatsystem: ar tverk N250

gsd ta· Statens
Grunnla a  : VE-REGINE
Temainformasjon N\ ., NvE.CGisAVO

Utfori ng: N .,Dato: 24 Apr 95

I

N VE S
NORGES VA SSDRA G

OG ENERGI VERK



33

Kvenna

Vassdragsnummer : 0 16 K, L, M, N
Fylke: Telemark, Hordaland
Kommune: Vinje, Odda, Ullensvang, Uvdal
Kartblad: 14 15 II, Il l , 15 15 III
Verneplan : Nasjonalpark
Feltareal: 825 km

Nedbørsfeltet ligger på den sør-østlige delen av Hardangervidda og har et stort naturmessig
mangfold. Hoveddalen og sidedalene er slake U-daler i et paleisk landskap. Klimaet varierer
fra kystklima i vest til innlandsklima i øst, og årsnedbøren varierer fra ca 1200 mm i de
vestlige str k til ca 700 mm i de st l ige str@k. Berggrunnen bestar av gneiser, gran itter og
noe fyllitt. pH er gunstig. Det meste av feltet er dekket av morene. Nedbørsfeltet er frodig
med mange arter som vier, dvergbjørk samt blåbærrik vegetasjon på kalkrik grunn. Det er
også en svært rik fauna.

Inngrep.

Store deler av feltet blir brukt som sauebeite.
Det er en del private hytter.
Det er en stor turisthytte i øvre del.
Området blir betydelig brukt til j akt, fiske og tradisjonelt friluftsliv. I forbindelse
med dette er det en del motorisert ferdsel og fiskekultiveringstiltak.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag :
Botanikk: ****
Landfauna: ****
Vannfauna: ****
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Veig

Vassdragsnummer: 050.AZ
Fylke: Hordaland
Kommune : Eidfj ord, Ullensvang
Kartblad: 14 15 IV, III
Verneplan : IV
Feltar eal : 496 km

Vassdraget ligger i de nordvestlige delene av Hardangervidda og har et svært stort
mangfold. Hoveddalen og sidedalene er slake u-daler nedskåret i et paleisk landskap. I de
nedre delene ved Valurfo ssen har elven skåret seg ned i et markert j uv før den renner ut i
fj ordsj en Eidfjordvannet. Nedbr sfeltet har kystklima. Berggrunnen bestar hovedsakelig av
granitter og gneis samt noe kalkholdig fyllitt . Det meste av feltet er dekket av morene. pH
er derfor gunstig . Vegetasj onen er svært artsrik og består mellom annet av vier, dvergbj ørk
og blåbærrik vegetasj on. Det er også en svært artsrik fauna.

Inngrep.

I de helt nederste delene av vassdraget er det 4 forbygninger.
Landbruk, bebyggelse og veier i de nederste delene.
I det meste av nedbørsfeltet er det betydelig sauebeiting.
Det er mange støler og private hytter som har vært i drift i lang tid.
Det har vært og blir drevet aktivt j akt, fiske og generelt friluftsliv.
En del motorisert ferdsel.

Vernestatus.

Hoveddelen av feltet ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: +

Botanikk : ****
Landfauna: ****
Vannfauna: ****
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Vingelva

Vassdragsnummer: 086.3 1 lZ
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Bremanger
Kartblad: 1118 I
Verneplan: IV
Feltareal: 11 km2

Vingelva ligger i ytre fjordstrøk i Nordfjord. Nedbørsfeltet er preget av bratt relieff og store
høydeintervaller. Store deler av nedbørsfeltet ligger over tregrensa. Berggrunnen består av
devonske bergarter, for det meste konglomerater og sandsteiner. Opp fra sjøen er det
kystlynghei, dominert av røsslyng og blåtopp og med spredt trevegetasj on. Lenger opp i
vassdraget dominerer furu og bjørk. Vannene er svakt sure og karakteristisk for
ne ringsfattige innsj er pa Vestlandet.

Inngrep.

Smelteverket i Svelgen påfører skogen i nærområdet store skader. Det er en del død
furuskog i nedbørsfeltet. Hvor mye denne industriforurensningen har skadet
naturmiljøet er uklart.
En T-merket tursti går gjennom området.
Det er satt opp en ny hytte på den ene stølen i feltet.
Helt nederst i vassdraget ved gårdsbruket i Vingelva er det satt opp et
mikrokraftverk. Dette må betraktes som et ubetydelig inngrep.
Det er en liten forbygning helt nede i elveosen.

Vernestatus.

Nedbørsfeltet grenser til Vingelva naturresservat. Hele nedbørsfeltet har tidligere vært
foreslått vernet etter naturvernloven.

Naturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk : ****
Landfauna: ***
Vannfauna: ***
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Glomsdola

Vassdragsnummer: 088.B2Z
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Stryn
KarthIad: 1418 IV, 12 19 II
Verneplan: IV
Feltareal: 39 km2

Hoveddalen er en hengende dal til Strynevatnet. Den er glasialt preget med bratte fjellsider
og aktive rasprosesser. Det er mye løsmasser som utgjør interessante kvartærgeologiske
former. Det foregår en rekke aktive fluvialgeomorfologiske prosesser.

Inngrep.

Noen få gårder og hytter helt ved utløpet i Strynevatn.
Betydelig slitasje opp til Segestad gård (fredet) som ligger like oppstrøms utløpet.
Nedre og midtre deler av feltet er betydelig påvirket av intensiv sauebeiting.
Tre st ler/hytter innover dalen ved elva.
Nedre tre km sti på begge sider av elva, ellers bare på østsida.
Noen få klopper.
Relativt liten ferdsel i området med unntak til Segestad gård.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor eksisterende eller planlagte verneområder.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : **
Landfauna: **
V annfauna: * *
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Skjaekra

Vassdragsnummer: 127 .BZ
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Verdal, Steinkjer, Snåsa
Kartblad: 1722 I, 1822 IV, 1823 III
Verneplan: III
Feltareal:  252  km2

Sjækra er sidevassdrag til Helgåa i Verdalsvassdraget. Klimaet er suboseanisk. Årlig nedbør
er  1259  mm, sannsynligvis er nedbøren høyere i de øvre delene. Alpine naturtyper dekker
omtrent halvparten av arealet. Vatn og innsje r utgjr 8 % av nedborsfeltets areal. Elva far
tilsig fra en rekke mindre elver og større og mindre bekker. Innen nedbørsfeltet er det mye
bart fjell, myrer og skog. Bunnen av dalen består av morene. Den viktigste vegetasjonstypen
i nedre deler er lyngrik furuskog og heigranskog. I de øvre delene består skogen av
engbjr k eskog. Fatti ge myrer er vanlig i hele nedbørsområdet. Berggrunnen består av
gneiser og grønnsteiner. Vannet er derfor fattig på elektrolytter, men har brukbar pH.
Vannfaunaen er alminnelig. Bunnen av dalen er dekket av morene.

Inngrep.

Pågående skogshogst i de nederste delene av vassdraget, mellom annet flathogst. Det
har vært drevet plukkhogst og grøfting langs store deler av vassdraget i tidligere
tider.
Det er bygget ny skogstraktorvei helt nederst. I tillegg er det bygget skogsbilvei på
begge sider av vassdraget noen kilometer oppover, men i god avstand til elva.
Ny merket turiststi går gjennom dalen og krysser elva. Det er benyttet høye påler til
merking, men den blir lite benyttet.
Ved enden av Skjækervatn er det en gammel fløtedam fra  1956  som ikke lenger er i
bruk. Langs bredden av vannet er det tydelige spor etter reguleringer.
Det er mange hytter ved vannet samt stor båttrafikk og fiske.
Helt nederst i vassdraget er det en gammel forbygging. Her krysser også hovedveien
over en bru.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor det området som er foreslått vernet som VerdaVLierne
nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk:
Landfauna:
V annfauna;: k k
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Øvre Luru

Vassdragsnummer: 139. BAD
Fylke: Nord Tr»ndelag
Kommune: Snåsa og Lierne
Kartblad: 1823 I, IV
Verneplan: I
Feltareal: 257 km2

Luru er et sidevassdrag til Sandøla, som igjen er et sidevassdrag til Namsen. Hoveddalen er
en vid og slak dal med store uberørte skogsområder. Nedbørsfeltet har kystklima og
årsnedbøren er ca 1000 mm. Berggrunnen domineres av gneiser og granitter. Det er svært
mye bart fjell i høyden. Vegetasjonen domineres av blåbær- småbregnegranskog. Store
myrer er også utbredt. Vannet er næringsfattig og svakt surt.

Inngrep.

Det er bilvei opp til nasjonalparkgrensa. Denne ligger helt ut mot elva flere steder.
Det blir drevet betydelig flathogst som er konsentrert langs elva. I forbindelse med
dette er det store sår i terrenget etter skogsmaskiner som krysse r elva flere steder.
Det er også bygget traktorveier. Det er drevet plukkhogst i nasjonalparken i
begynnelsen av dette århundre.

Vernestatus.

Den øvre delen av det aktuelle vassdraget ligger innenfor Gressåmoen nasjonalpark.

Na turf a li e verdier.

Geofag:
Botanikk : ****
Landfauna: ****
Vannfauna:
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Kvistelva

Vassdragsnummer: 14 1.4Z
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Ne r y
Kartblad: 1424 I
Verneplan: -

Feltareal: 4 1 km2

Vassdraget ligger avsides til og det er ikke veier som fører inn i området. Hoveddalen er en
glasialt preget dal i et kupert kystlandskap. Vassdraget består av en rekke vann med fosser,
stryk og stillerennende strekninger, i et oseanisk klima. Berggrunnen består av granittiske
gneiser og det er lite løsmasser i området. Vannet er sannsynligvis elektrolyttfattig.
Vegetasj onen er dominert av åpen furuskog med lyngheier som undervegetasj on. Det er noe
lauvskog enkelte steder . Det er ellers en god del myrer. Nedre delen av vassdraget, opp til
fossen ved Lauvenget, regnes for å være det viktigste rekrutteringsområdet for vill-laks og
sjøørret i Namdalsregionen. Det er både ørret og røye lenger oppe i vassdraget.

Inngrep.

Det har vært drevet plukkhogst i nedbørsfeltet i tidligere tider og det er plantet noe
gran, spesielt på Østsiden av osen og østsiden av Langavatn.
Det er rester etter to gamle fløtningsdammer ved Småvatna og Storvatnet, men det
kan ikke sees spor etter reguleringer i strandsonen i dag.
Området har vært utsatt for betydelig tj uvfisking med de fleste typer redskap helt
frem til i dag, men dette er nå stoppet.
Den lokale jeger- og fiskeforeningen benytter området mye. I de nederste delene av
elva er det derfor en viss slitasje.
Det er et fåtall hytter i området, og noen av disse står for nedfalls.
De øvre delene av området blir brukt som kalvingsområde for rein.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor eksisterende eller planlagte verneområder.

Naturfa li e verdier.

Geofag: **
Botanikk : ***
Landfauna:***
Vannfauna: ***
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LomsdaJsvassdraget

Vassdragsnummer : 148.Z
Fylke: Nordland
Kommune: Bronny , Vevelstad, Vefsn, Grane
Kartblad: 1825 I
Verneplan: III
Feltareal: 240 km2

Nedbørsfeltet er dominert av fj ellområder og dalførene skjærer seg stedvis dypt inn i
fjellmassivet. Vassdraget omfatter mange sideelver og bekker, og veksler mellom
strekninger med sammenhengende fosser og stryk, stilleflytende partier og store og små
vatn. Området har grovt sett oseanisk klima med årsnedbør opp mot 3000 mm enkelte
steder. I de vestlige delene består berggrunnen av omdannete sedimenter som grenser i øst
mot granittiske bergarter. De sedimentære bergartene består stedvis av glimmerskifer og
marmor. Feltet har lite løsmasser og består for det meste av bart t]ell. Det er derfor
sparsomt med vegetasjon. Vegetasjonen består mest av lyngrik bjørkeskog og blåbær-
småbregneskog. Det er også noe blåbær-granskog. Fjellvegetasjonen er fattig og lite variert,
fukthei er dominerende. De spredte kalkbenkene fører til mer næringskrevende og/eller
sjeldne arter. I forhold til den harde berggrunnen har vassdraget et forbausende stort utvalg
av ferskvannsdyr.

Inngrep.

Gammel gård ved osen.
Gammel gård oppi vassdraget.
En hytte ved Strompdalen.
En liten skogskoie ved Breivatn.
Turiststi langs vassdraget. Også flere bruer.
Tettningselva, som er en sideelv i osen av Lomsdalsvassdraget, er regulert.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor området som er foreslått som Visten/Lomsdalen nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ***
Botanikk : ****
Landfauna: ****
Vannfauna: ****
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Stormdalsåga

Vassdragsnummer: 156.E2
Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Kartblad: 2028 II, III
Verneplan: -

Feltareal: 379 km2

Hoveddalen er en glasialt preget dal som drenerer deler av Østre Svartisen. Klimaet har en
gradient fra kystklima i de vestlige områdene til mer innlandsklima i de østlige delene.
Nedbørsmengden varierer også betydelig fra øst mot vest. Berggrunnen består av
glimmerskifre med benker av marmor. Det er også en god del løsmasser i dalen. Dette har
ført til en svært frodig og artsrik vegetasjon med mange sjeldne arter. Vannkvaliteten regnes
også for å være god.

Inngrep.

Gammel gård nederst i nedbørsfeltet.
Noe friluftsaktiviteter.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ****
Landfauna: ***
Vannfauna: ***
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Flostrandvassdraget

Vassdragsnummer: 159.21Z
Fylke: Nordland
Kommune: Rana, Lury og R d y
Kartblad: 1927 IV
Verneplan: IV
Feltareal: 33 km

Vassdraget blir dominert av et stort vann; Flostrandvannet (3  km) .  Arsne dbr en varierer fra
2000 mm til mer enn 2500 mm. Berggrunnen består av tungt forvitrende granitt. I
vassdraget foregår det en betydelig materialtransport. Det bygges ut et delta med stor
formrikdom i Flostrandvatnet. Vegetasjonen kan generelt betegnes som fattig og veksler
mellom gran og bjørk. Over skoggrensen er landskapet goldt med mye bart fj ell.
Vannfaunaen er svært begrenset med få arter.

Inngrep.

Stor campingplass ved osen.
På vannet ble det observert hele 14 båter til utleie.
Svært mye tråkk langs elva vitner om betydelig fiske.
Det er bebyggelse langs de nederste delene av vassdraget.
Riksveien krysser osen.
Det er mange private hytter.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor planlagte eller vernede områder.

Naturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk:
Landfauna: *
Vannfauna: *
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Gjervalelva

Vassdragsnummer: 159.2 l Z
Fylke: Nordland
Kommune: Rody og Rana
Kartbl ad: 1927 IV
Verneplan : IV
Feltareal: 36 km2

Vassdraget drenerer de nordvestlige delene av Hg tuvebreen. Den brepåvirkede elva fra
Hg tuvabreen renn er ned i Gj ervaldalen, som er en glasialt utformet dal mot vest. Klimaet
er oseanisk, med årsnedbør på hele 2500-3000 mm. Berggrunnen består av tungt forvitrende
granitt og det er forholdsvis mektige løsmasseavsetninger i dalbunnen og dalsidene. Det
foregår en aktiv deltautbygging i Gjervalvatnet. Vegetasjonen er gjennomgående fattig med
velutviklet bj ørkeskog i nedre del. Stedvis finnes rikere vegetasj onstyper. Nedre del av
vassdraget har laks og sj øørret. Ovenfor er det rike forekomster av innlandsfisk .

Inngrep.

Det pagar noe fiske etter laks i elva og ro4ye/ rret i vannet.
En h yspentledning gar langs vassdraget.
Det er to hytter i nedb rsomradet.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor planlagte eller eksisterende verneområder.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ***
Botanikk : **
Landfauna:
Vannfauna: ***
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Laksåga i Rago

Vassdragsnummer: 166.5Z
Fylke: Nordland
Kommune: Srf old
Kartblad:2 129 I, IV 2 130 II
Verneplan: 1

Store deler av vassdraget ligger innenfor Rago nasjonalpark som grenser opp til to store
svenske nasjonalparker. Parkene dekker store naturmessige variasjoner på tvers av
vannskillet og dermed også på tvers av en klimatisk gradient. Vassdraget har et svært stort
naturmessig mangfold med en rekke daler, botner og høyfjell. I dette er det en rekke vann,
fosser, stryk og stille partier med meandrende elvesystemer. Klimaet er oseanisk med
årsnedbør på ca 1200 mm. Berggrunnen består av granittiske bergarter og enkelte steder i
dalene er det betydelige mengder med ulike typer av løsmasser. Elektrolyttinnholdet i
vannet er sannsynligvis lavt. Furuskog dominerer i hoveddalen og bjørkeskog med fattig
undervegetasjon av lyng og gras dominerer høyere oppe. Det er også mye myr.

Inngrep.

Bebyggelse, vei, bruer i nederste deler av vassdraget (nedenfor nasjonalparken).
Det er plantet en god del granskog opp til nasjonalparkgrensa. Dersom denne skal
tas ut trengs det omfattende skogsveibygging i svært krevende terreng, noe som vil
resultere i svært store natur- og vassdragsinngrep. Det er også plantet gran i
terassene i meandersystemet. Hogst av en moden granskog kan føre til store inngrep
i disse terassene.
Turstien opp til Storskogvatnet virker svært godt brukt, noe som tyder på stor trafikk
i de nedre delene av nasjonalparken. Det er en rekke andre stier i nedbørsfeltet med
bruer, men disse virker lite brukt.
Ved enden av Storskogvatnet er det rester etter en gammel fløtningsdam. Det er ikke
spor etter reguleringer langs kanten av vatnet.
Nasjonalparken har strenge regler mot motorisert ferdsel, med unntak av
reindriftsnæringen. Det ble ikke observert spor etter motorisert ferdsel.

Vernestatus.

Det meste av det aktuelle vassdraget ligger innenfor Rago nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ***
Landfauna: ****
Vannfauna: ***
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Vassdrag til Hellemofjord

Vassdragsnummer: 17 1.Z, 17 1.4
Fylke: Nordland
Kommune: Tysfjord og Hamarøy
Kartblad: 2230  IV
Verneplan IV
Feltareal: 250 km2

Vassdrag til Hellemofjord utgjør tre vassdrag som drenerer indre deler av Hellemofj orden.
Deler av nedbørsfeltet ligger i Sverige. Klimaet er subkontinentalt. Årsnedbøren er i
størrelsesorden 1500 mm i østlige deler, noe mindre i vest. Stabburselva med utløp ved
Hellemobotn er den største. Den består av to grener, Stabburselva og Sørelva. Vest for
Sørelva ligger Vasj aelva og renner ut i Hellemofjorden droye 10 km fra Hellemobotn.
Stabburselva drenerer et område med berggrunn som består av den tungt forvitrende
Tysfjordgranitten. I overgangen mellom vidda og hoveddalen har elven utformet en markert
canyon. De vestlige delene av Vasj aelva består av glimmerskifer og glimmergneis.
Berggrunnen fører til at det er et markert skille i vegetasjon mellom de to områdene. På de
fattige delene er det furu, bjørk og blåbær-fjellbjørkeskog. I de mer næringsrike områdene
finnes det noe rikere vegetasjon med blant annet bjørkeskog av storbregne-, lagurt- og
høgstaudetype. Vassdraget betegnes som ekstremt næringsfattig.

Inn grep.

En sti som stedvis er tilrettelagt, går gjennom området og over til Sverige.
Ett forbygningsanlegg helt nederst i vassdraget.
Flere eldre hus ved utløpet. Kun sommerbosetning.
Litt hogst nederst i vassdraget. Ved Hellemobotn er det bygd en sag. Det er planer
om mer omfattende hogst i hoveddalen.
Kjerrevei ne r utlp et.
En del reindriftsaktivitet.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor området som er foreslått som Tysfjord/Hellemo nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ****
Landfauna: ****
Vannfauna: ****
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Ånderelva

Vassdragsnummer : 194.6Z
Fylke: Troms
Kommune: Tran4y
Kartblad: 1333 II
Verneplan: 1
Feltareal: 67 km2

Hoveddalen er en bred fjelldal med et stort naturmessig mangfold. I de øvre og vestlige
områdene har landskapet et alpint preg, typisk for kystområdene i denne landsdelen.
Vassdraget består av flere store vann, rolige partier og lange stryk med fosser. Det er et
oseanisk klima med årsnedbør på ca 1200 mm. Berggrunnen består av granittiske bergarter
og feltet er dekket av løsmasser. Vegetasjonen kan deles i tre soner. I de nedre delene er
det en åpen furuskog med fattig lyngvegetasjon. Høyere oppe er det en typisk
fjellbj r keskog med fattig lyngvegetasjon. Det er en del myrer. I høyfjellet er det en fattig
vegetasjon, med vierkratt og karrige lyngarter.

Inngrep.

Det er tatt ut sand og grus i osen.
Det er stor aktivitet av fiskere i og langs hele vassdraget, noe som har medført
betydelige sår i vegetasjonen.
Det er bygget en laksetrapp. Det er usikker hvor langt opp laksen går, men iallfall til
kote 79 på M- 7 11 kartet.
Hovedveien krysser osen av elva.

Vernestatus.

Vassdraget ligger i Ånderdalen nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ***
Botanikk : ****
Landfauna: ***
V annfauna: * * *
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Jægerelva

Vassdragsn ummer: 203.8Z
Fylke: Troms
Kommune: Lyngen
Kartblad: 1634 III
Verneplan: IV
Feltareal: 95 km2

Jægerelva ligger på vestsiden av Lyngsalpene. Klimaet er suboseanisk til svakt
kontinentalt. Årsnedbør er ca 740 - 1100 mm. Vassdragets vestlige og nedre del domineres
av Jægervatnet (7.5 km). De øvre deler domineres av botner, tinder og breer samt store
arealer med aktive urer. Berggrunnen i vassdraget domineres av fyllitt, glimmerskifer og
gabbro. Jægerelva har spesielt viktige verneverdige fluviale og kvartærgeologiske former.
Nedre delene av vassdraget er skogkledd med til dels velutviklet blabe rbjrk eskog. Langs
vannet og i forsenkninger er det mer frodig skog. Det er ellers forekomster av en mengde
kalkkrevende fjellplanter i nedbørsfeltet. Jægervatnet har middels til høy elektrolyttinnhold
og bunndyrfauna og plantonkreps har middel tetthet og artsmangfold. Jægervatnet har laks
og trolig fylkets mest produktive sj r yebestand.

Inngrep.

Det gar hy spentlinjer gjennom nedborsfeltet.
Området nedenfor Jægervatnet er sterkt påvirket av landbruk, bebyggelse, veier, bru,
batst er, laksefiske etc.
På begge sider av Jægervatnet er det plantet granskog og noe furu. Det er også
hogget en god del bjørkeskog.
Området blir brukt til storfebeiting.
Det er bygget en del hytter ved vannet samt en leirskole i samisk stil.
I Jægervatnet foregår det et betydelig garnfiske av sjørøye .
Oppover dalen er det store skader av reinbeiting i form av vegetasjonsslitasje.
Det pågår en omfattende motorisert ferdsel i området.
Det er en god del reingjerder.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor området som er foreslått som Lyngsalpene nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk: ***
Landfauna:
Vannfauna: ***
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Botnelva

Vassdragsn ummer: 203.827
Fylke: Troms
Kommune: Lyngen
Kartblad: 1634 III, IV
Verneplan IV
Feltar eal: 27  km?

Botnelva ligger i de vestre delene av Lyngsalpene og renner ut i Sr -Lenangbotn. Det er
nabovassdrag til Jægerelva. Klimaet er suboseanisk til svakt kontinentalt. Årsnedbør er 740-
1100 mm. I de nedre delene av vassdraget er dalen relativt vid med et landskap preget av
store moreneavsetninger av nasjonal verdi. Høyere oppe er det dominerende alpine og
glasiale former. Det er også aktive breer. Bergrunnen er dominert av gabbro, men i de nedre
deler finnes også kvartsitt og fyllitt. I de vestlige og lavereliggende deler vokser en del
småvokst bjørkeskog, med blåbær som vanligste art i feltsj iktet. De nedre og vestlige
områdene har store myrområder av internasjonal verneverdi. Disse henger sammen med
Sr lenangbotn naturreservat. Vannfaunaen varierer en del i vassdraget, men har relativt få
grupper/arter.

Inngrep.

Like ovenfor osen ved brua er det tatt ut en god del grus.
Det er en innsamlingsplass for rein med en rekke installasjoner over et relativt stort
område. Dette har ført til spesielt stor slitasje på de nederste delene av feltet.
Reindrift har pafr t vegetasjonen i nedbr somra det betydelig slitasje.
Det har foregått og pågår betydelig motorisert ferdsel i det meste av området.
Det er flere hytter i de nederste delene.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor området som er foreslått som Lyngsalpene nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ***
Botanikk : ****
Landfauna: ***
Vannfauna: ***
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Nord-Rekvikelva

Vassdragsnummer: 207 .4Z
Fylke: Troms
Kommune: Skjervøy
Kartblad: 1635 II
Verneplan: IV
Feltareal: 4 1 km2

Nord-Rekvikelva ligger på yttersida av Arnøya. Klimaet er kjølig oseanisk. Årsnedbøren er
relativt stor. Vassdraget er et skogløst kystvassdrag som renner gjennom en bred dal, og
som har mer alpine former i høyereliggende områder. Berggrunnen er dominert av ulike
gneiser, men det finnes også glimmerskifer og fyllitt. Det er lite skog. Vegetasjonen
domineres av matte- og tuemyr.

Inngrep.

Området bærer tydelig preg av intensiv reinbeiting. Offisielle tall er 1200 - 1800 dyr
på sommerbeite. Dette har medført stor skade på vegetasjon, og det virker som om
skadet bjørkeskog ikke klarer aetablere seg på nytt. Området ser derfor ut som et
klassisk kulturlandskap.
Enkelte steder er det spor etter motorisert ferdsel. Den frodige vegetasj onen kan
skj ule en større bruk av motorisert ferdsel.
De nedre delene av området har tidligere vært bebodd.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor eksisterende eller planlagte verneområder.

Na turf a li e verdier.

Geofag:
Botanikk: ***
Landfauna:
Vannfauna: ***
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Badderelva

Vassdragsnummer: 209.8Z
Fylke: Troms
Kommune: Kvænangen
Kartblad: 1734 I, 1834 IV
Verneplan: II
Feltareal: 137 km2

I de øverste områdene drenerer vassdraget et viddepreget landskap. I de nedre delene har
elva skåret kraftig ned i dette landskapet. Berggrunnen består for det meste av grgnstein,
amf oboli tt og gabbro. Nedbr sfeltet har betydelig med l sm asser som utgjr inte ressante
kvartærgeologiske former. Det pågår en rekke resente fluvialgeomorfologiske prosesser i
vassdraget. Det er sparsomt med vegetasjon i området.

Inngrep.

Bebyggelse og noe landbruksaktivitet helt nederst i vassdraget.
Enkelte private hytter.
E6 krysser elva. Vei langs nedre del.
Kraftlinje krysser nedbørsfeltet.
Det er plantet noe gran helt nederst.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor planlagte eller etablerte verneområder.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : **
Landfauna: **
V annfauna: * *
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Navitelva

Vassdragsnummer: 209.3Z
Fylke: Troms
Kommune: Kvænangen
Kartblad: 1734 I, II
Verneplan: II
Feltareal: 33 1 km2

Hoveddalen er vid i de øvre delene og trang i de nederste. Berggrunnen består for det meste
av kvartsskifer og meta-arkose. Nedbørsfeltet har betydelig med løsmasser, som utgjør
interessante kvartærgeologiske former. Det foregår en rekke resente fluvialgeomorfologiske
prosesser i vassdraget. Det botaniske miljøet er særpreget og sjeldent.

Inngrep.

Campingplass helt nederst i vassdraget.
E6 krysser elva helt nederst.
Kjerrevei langs de nederste delene av vassdraget.
En kraftledning krysser de nederste delene av vassdraget.
En del reingjerder.

Vernestatus.

Deler av nedbørsfeltet er planlagt vernet i forbindelse med K vænangbotn
landskapsvernområde.

N aturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ****
Landfauna: **
Vannfauna: **
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Melkelva

Vassdragsn ummer: 2 15.3Z
Fylke: Finnmark
Kommune: Alta
Kart b lad: 1835 I
Verneplan: IV
Feltareal: 42 km2

Melkelva ligger pa y a Seiland og drenerer Seilandsjk ulen. Klimaet er kjl ig oseanisk og
årsnedbøren er ca 700 - 800 mm. Vassdraget er varierende med mange småvann og tjern.
Berggrunnen består av peroditt og andre dypbergarter. Det er et typisk brevassdrag og har
en fauna som er typisk for denne vassdragstypen. Nedbørsfeltet har rike vegetasj onstyper og
har en frodig flora i de nedre deler, med et tett vegetasjonsdekke av meterhøye urter og
storbregner. De nedre delene er dominert av hg staudeenger. Det er lite skog.

Inngrep.

Området bærer tydelig preg av a va re sommerbeite for rein. Det er stor slitasje på
vegetasjon, spesielt bjørkeskog og vier. Det er ikke nyetablering.
Det er også drevet en omfattende sviing av vegetasjon for a bedre beitegrunnlaget til
reinen.
Det er satt opp en god del reingjerder.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor området som er foreslått som Seiland nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ***
Botanikk: ***
Landfauna: ***
Vannfauna: ***
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Stabburselva

Vassdragsnummer : 223.Z
Fylke: Finnmark
Kommune: Porsanger, Alta
Kartb lad: 1934 I, 1935 II, 2035 Ill
Verneplan: I
Feltareal: 1108 km

Hoveddalen er glasialt preget og skjærer seg ned i et paleisk landskap. Overgangen til
kysten er en markert canyon med aktive rasprosesser. Helt nederst er det en mosaikk av
sve rt store terrasser. Berggrunnen bestar av omdannete sandsteiner som ved forvitring gir et
dårlig j ordsmonn for planter. Det er ellers mye løsmasser i feltet som utgjør interessante
kvarta rgeologisk e f ormer. Nedbr s feltet har innlandsk lima med arsnedb r pa ca 350 mm.
Furuskogen er verdens nordligste. Det er bjørkeskog langs hele vassdraget. Her har
frostmålerne gjort stedvis stor skade. Nedbørsfeltet er ellers den nordlige utposten for en
rekke plante- og faunaarter.

Inngrep.

Det er 3 forbygninger helt nederst i vassdraget.
Det er veier, bruer, bebyggelse, grustak og hytter i de nederste delene av vassdraget.
Det er ca 4 km kraftlinje.
Det er en fisketrapp.
Campingplass med et renseanlegg.
Det er betydelig med reingjerder i området.
Det er en rekke spor etter intensiv reinbeiting.
Det er en rekke spor etter motorisert ferdsel.
Det er svært stor ferdsel i forbindelse med tradisj onelt friluftsliv.
Bjrk eskogen var d d over store omrader. Dette sk yldes fr ostml erangrep .
Det er en nymerket tursti i området. Denne blir en god del brukt.

Vernestatus.

Hoveddelen av nedbørsfeltet ligger innenfor den eksisterende eller planlagte utvidete
Stabbursdalen nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ****
Landfauna: ****
Vannfauna: ****
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Trollfjordelva

Vassdragsnummer: 235. IZ
Fylke: Finnmark
Kommune: Berlevåg og Tana
Kartb lad. 2336 II , II I
Verneplan: IV
Feltareal : 102 km

Omradet er pre get av stor t opografisk variasj on. Hoveddalen varierer i form og bredde.
Dalsidene er preget av stor rasaktivitet. I de nederste delene er det store terrasser og
strandlinjer. Berggrunnen domineres av sandstein med betydelig innslag av kvartsitt. Det
foregår en omfattende forvitring av denne, som medfører at dette er den viktigste kilden til
materialtransporten i vassdraget. Dalbunnen består av frodig storvokst bjørkeskog med rikt
innslag av rogn og selje. Bjørkeskogen i de indre delene er dominert av krekling og blåbær.
Av spesiell verdi er Svalbardvalmuen som vokser pa elve rer langs elva. Det er registrert
7 1 fugleart er i vassdraget hvorav 54 forventes a hekke. Fem av disse er truede arter.
Fers k vannsfaunaen har et østlig preg, men er relativt dårlig kjent.

Inngrep.

Lokal vei krysser deltaet like ved utløpet.
Bru over hovedelva.
Kjerrevei helt nederst i vassdraget.
Noen få hus helt nederst i vassdraget.
Omfattende reindriftsnæring i området. Det blir opplyst at det er ca 5500 rein.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor planlagte eller etaberte verneomrader .

Naturfa li e verdier.

Geofag: ****
Botanikk : ****
Landfauna:
Vannfauna: ***
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Komagelv

Vassdragsnummer: 239.Z
Fylke: Finnmark
Komm une: Vards , Vads, Batsfj ord
Kartblad: 2435 I, II, IV
Verneplan: I
Feltareal: 3 19 km

Komagelvvassdraget strekker seg i storforma dalsystemer fra de sentrale delene av
Varangerhalvøya og til Varan gerfjorden. Det ligger i sin helhet utenfor den polare
skoggrensen. Midlere årsnedbør er ca 360 mm. Berggrunnen er kalkr ik og består av
sandsteiner og dolomitt, noe som gir opphav til et rik t og variert planteliv. I de nedre delene
av vassdraget er det store områder med myrer og sumpområder som har svært rik
fuglefauna. Elva er lakseførende og regnes for a va re en av våre aller beste lakseelver.

Inngrep.

Det er et betydelig antall hytter, telt og campingvogner i de nederste områder.
Hovedveien krysser osen av elva. Det er to broer.
Det er en kraftlinje på 4 km.
Det er en mosaikk av veier i de nedre delene av feltet. Dette har ført til store
erosj onssr .
Stor trafikk langs e lva, av både gående og fiskere, har også ført til betydelige
erosj onssår . Dette gjelder spesielt i de nederste sanddynene, men også langt oppover
elva. Det virker som om det ikke er kontroll med bilkjr ing og ann en mot orisert
ferdsel.

Vernestatus.

Vassdraget ligger innenfor det området som er foreslått som Varangerhalvøya nasjonalpark.

Naturfa li e verdier.

Geofag: ***
Botanikk : ****
Landfauna: ****
Vannfauna: * * *
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Karpelva

Vassdragsnummer: 247 .3Z
Fylke: Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Kartblad: 2434 II
Verneplan : lI1
Feltareal : 126 km , hvorav ca. I5 km i Russl and.

Vassdraget drenerer et stort område som er paleisk preget. Dalene er lite markert. På norsk
side ligger området under tregrensa. Klimaet er kontinentalt og årsnedbøren er mindre enn
50 mm. Berggrunnen består hovedsaklig av glimmergneis og granitt. Store deler av feltet er
dekket av blokk.rik morenemateriale . Området er dekket av tett bj ørkeskog med spredte
forekomster av furuskog. Det er også en del våtmarksområder i form av vann og myrer.
Vassdraget er lite undersokt.

Inngrep.

Hovedveien går over osen. Det er ei bru.
Det er noe bebyggelse og landbruksaktiviteter i de nedre delene.
Området blir mye brukt som rekreasj onsområde og spesielt fiske.
Området er grense til Russland. Det har derfor vært betydelig ferdsel i forbindelse
med grensevakthold, også motorisert ferdsel.
Det er reinbeite i området.

Vernestatus.

Vassdraget ligger ikke innenfor eksisterende eller planlagte verneområder.

Naturfa li e verdier.

Geofag:
Botanikk : ***
Landfauna: ***
Vannfauna: * * *
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Bayelva (Svalbard)

Verneplan: Vassdraget ligger ikke innenfor vernede eller planlagt vernede områder
Feltareal: 3 1 km2

Bayelva ligger på vestkysten av Svalbard, like ved Ny-Ålesund. Det er et av vassdragene på
Svalbard hvor det har blitt utf rt flest undersk elser og hvor de lengste hydrol ogisk e seri ene
er målt (Hagen og Lefauconnier 1993). Den drenerer Br ggerbreen som dekker ca 54 % av
nedb rsfeltet. Klimaet er h y arkti sk med avrenning fra mai til septembe r. Arsne dbr en er
ca 400 mm og gjennomsnittlig årstemperatur er ca - 6.2 C. Det er derfor permanent
permafrost. Landskapet er glasialt preget med alpine fjellformasjoner med botner med
aktive breer i de øvre delene av feltet og strandflate med iskjernemorenerygger og sandur i
de nedre delene. Vassdraget utgjør her et "braidet river" system. Berggrunnen består av
sandstein og kalkbergarter. Vegetasjonen er svært fattig og typisk for dette området.
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Vassdrag lnng rep s-situas jan Vernestatus Natur fag lig Vurdering
verdi

Neka .. ... Referansevassdrag

Speka ..
Skjel i ... Referansevassdrag

Grytå ••• # # # #

Rus i ... ...
Kvenna ... # # # 4 Referansevassdrag

Veig .. **** Referansevassdrag

Vingel va Referansevassdrag

Glo msde la

Skja kra ...
Øvre Luru ... Referansevassdrag

Kvistelva ... Referansevassdrag

Lomsdals- ... Referansevassdrag
vassdraget

Stormda lsaga ... ... Referansevassdrag

F ostrand-

vassdraget

Gj erva lelva ... ..
Laksaga i Rago ... ... Referansevassdrag

Vassdrag til ... p k Referansevassdrag

Hellemofjord

Ånderelva ... . ... Referansevassdrag

Ja gerelva .. ... Referansevassdrag

Botnelva .. Referansevassdrag

Nord-

Ræ kvikel va

Badderelva

Navitelva

Melkelva .. Refera nsevassdr ag

Stabburselva .. # # Referansevassdrag

Trollfjordelva ...
Komagelv .. **** Referansevassdr ag

Karp elva .. ...
Bayelva ... Referansevassdrag

Tabell 3. Vurdering av de enkelte vassdragene som ref eransevassdrag.
For inngrepssituasj onen betyr en stjerne sterkt påvirket av inngrep og fi re
stjerner uberørt. Vassdragene som har areal innenf or områder som er
p lanlag t eller er vernet med naturvernloven, er merket med en stjerne. For
naturfaglig verdi er det brukt samme tegn som under beskrivelsen.
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4 KONKLUSJON

Det er ikke egnete referansevassdrag i området langs kysten fra Vestlandet og til grensen mot
Sverige samt i de sentrale østlandsområdene. Vassdragene i disse områdene er i stor grad
påvirket av inngrep.

I de nordlige delene av Østlandet vurderes Skjl i og Neka/Speka ava re egnete referanse-
vassdrag. I sør er Kvenna, med nedbørsfelt innenfor Hardangervidda nasjonalpark, et egnet
referansevassdrag.

På Vestlandet må hoveddelene av Veig som ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark,
regnes som et referansevassdrag. Vingelva synes ave re et egnet kystvassdrag fra fjell til fjord.

I Trøndelag vurderes Øvre Luru som et egnet fjell- og skogsvassdrag, mens Kvistelva regnes
som et svært godt egnet kystvassdrag fra fjell til fjord.

I Nordland og Troms vurderes Lomsdalsvassdraget, Ånderelva og vassdrag til Hellemofjord
som egnete kystvassdrag fra fjell til fjord. Alle disse dekker også fjellområder. I tillegg må
Stormdalsåga også regnes som referansevassdrag, siden denne ligger innenfor Svartisen/
Saltfjellet nasjonalpark. Øvre delene av Laksåga er også allerede sikret gjennom vern av Rago
nasjonalpark samt Botnelva og Jægerelva ved et eventuelt fremtidig vern av Lyngen
landskapsvernområde.

I Finnmark vurderes Stabburselva og Komagelv som kyst- og innlandsvassdrag fra fjell til
fj ord i relativt nedbørsfattige områder. I tillegg vurderes Melkelva som et svært godt egnet
kystvassdrag. Dette er også et brevassdrag samt et fjell til fjord vassdrag.

På Svalbard vurderes Bayelva som et egnet referansevassdrag. Dette er et av de vassdragene
hvor det har foregått flest undersøkelser og som det derfor er mye kunnskap om. De aller
fleste vassdragene på Svalbard er egnete referansevassdrag. Valget av Bayelva skyldes dette
vassdragets rolle som forskningsvassdrag.

Atna og Vikedalselva er Forskrefvassdrag og må derfor regnes som en del av nettverket av
referansevassdrag. Hovedmålsetningen med disse er langtidsundersøkelser av endringer av
naturtilstanden innenfor de fleste fagfeltene. En del av kriteriene til disse vassdragene er de
samme som for referansevassdragene.
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