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REFERAT

I rapporten beskrives fluvialgeomorfologiske forhold i ulike side-

vassdrag og langselvestrekninger i Lågen/Otta. Det er forsøkt å

klassifisere hovedelva lØp med hensyn på parametrene gradient,

bunnmaterialets partikkelstrrelse, lpstype og formelementer

langs lpet. Sideelvene er vurdert i en faglig sammenheng og en

liste over type- og/eller referansevassdrag presenteres. Langs

hovedl@pet i LAgen og Otta er det pa bakgrunn av vurderinger satt

opp en liste over elvestrekninger som ivaretar de faglige inte-

ressene og reflekterer mangfoldet i lppstyper, former og pro-

sesser. Behovet og begrunnelse for oppfølgende undersøkelser samt

konfliktområder gjennomgås kort.



FORORD

Den foreliggende rapport er en videreføring av oversikten innen

fluvialgeomorfologi i forbindelse med Flerbruksplan for Gudbrands-

dalslågen (Husebye & Faugli 1986). Oppdraget er utført av Vass-

dragsforsk ved Universitetet i Oslo etter forespørsel og finan-

siering fra Fylkesmannen i Ooppland. I arbeidet inngar analyser av

eksisterende materiale fra samlpsomr&det Otta/LAgen samt en be-

faring i nedbørfeltet. Under befaringen ble det prioritert å inn-

hente opplysninger fra de deler av nedbørfeltet som manglet faglig

dokumentasjon. Hovedlpet langs LAgen og Otta er viet spesiell

oppmerksomhet. Dette for å få en oversikt over faglige verdier og

representative elvestrekninger. Den foreliggende rapport er som

avtalt hovedsakelig basert på kvalitative vurderinger.

Sverre Husebye er faglig ansvarlig for rapporten. Odd Erling

Sjulsen har bidratt med kapitlene 2.3., 2.4. og 2.5. og Ragnhild

Frilseth har maskinskrevet rapporten.

Blindern, januar 1987

Sverre Husebye Lars E. Hole
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1. INNLEDNING

I Husebye & Faugli (1986) gis en oversikt over litteratur innen

fluvialgeomorfologi i Gudbrandsdalsl&gens nedbrfelt. Der fremkom

det at store deler av nedbørfeltet var uten faglig dokumentasjon.

En helhetlig analyse av de fluvialgeomorfologiske forhold manglet

også. Kunnskaper fremkommet under arbeidet med den foreliggende

rapporten er hovedsakelig av kvalitativ karakter og endrer derfor

lite på dette forhold.

Fra BØvra foreligger det data over en lengre tidsperiode. I vass-

draget er det utført flere hovedfagsarbeider og NVE har foretatt

undersøkelser i forbindelse med sedimenttransporten. I Husebye &

Faugli (1986) er det gitt en fullstendig litteraturoversikt (jf

s. 44-46). Andre deler av Lågenvassdraget der det foreligger mer

omfattende undersøkelser er Finnavassdraget (Husebye 1985), Jora

(Bogen 1982), Losna (Hagen 1979), Ottavatn (Elster 1986), Vågåvatn

(Karlsen & Stene 1978, Elster 1986, Skarbøvik 1986), Ula (Hagen

1986) og Øvre Otta (Husebye 1984).

I rapporten gis det en kvalitativ beskrivelse av Lågenvassdraget.

Med bakgrunn i denne og tidligere viten er det foretatt en vurder-

ing av type- og/eller referansevassdrag innen nedbrfeltet. P&

grunn av oppdragets knappe tidsramme har det ikke vært mulig med

mer inngende underskelser. Utvalget av type- og/eller refe-

ransevassdrag ansees imidlertid å være dekkende for de regioner og

fysiske variasjoner som inngAr i nedbrfeltet. Vurderingene er

basert på verdikriteriene utarbeidet i forbindelse med Verneplan

III (NOU 1983).

Det er forskt foreta en inndeling av elvelbpet langs L#gen og

sideelva Otta ut i fra fysiske parametre av betydning for de flu-

vialgeomorfologiske forhold. Med bakgrunn i denne er forskjellige

elvestrekninger valgt ut. Disse er vurdert å representere det

variasjonsmønster i former og prosesser som er tilstede langs

hovedvassdraget. Ved en mer nye gjennomgang av vassdraget enn

denne undersøkelsen ga rom for, kan antagelig grensen for strek-

ningene justeres noe. Det sees heller ikke bort fra at enkelte

spesielle lokaliteter i en faglig sammenheng er utelatt.
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Vassdragenes type- og referanseverdi og faglig interessante elve-

strekninger er vurdert i en tverrfaglig sammenheng (Halvorsen

1986). Konsekvenser for limnologiske og fluvialgeomorfologiske

forhold ved utbyggingsplanene for Øvre Otta alt. B2b, Nedre Otta

alt B2 og utvidelse av Nedre Vinstra kraftverk er gjennomgått og

vurdert i egen rapport (Halvorsen & Husebye 1986).



- 3 -

2. OMRADEBESKRIVELSE  -  LAGENS NEDBRFEL T

GudbrandsdalslAgens (heretter kalt Lågen) nedbørfelt (Fig. 1)

ligger vesentlig i Oppland fylke; i kommunene Ringsaker, Gausdal,

Øyer, Ringebu, Vang, Øystre Slidre, sør-Fron, Nord-Fron, Sel,

Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Få kvadratkilometer lengst vest

i Ottavassdraget ligger i MØre og Romsdal fylke mens de nordligste

deler av vassdraget ligger i sør-Trøndelag fylke.

N

II

50 km

Fig. 1. Gudbrandsdalslagens nedborfelt.
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Av L&gens nedborfelt pa ca. 12.800 km er ca. 2/3 hyfjellsomrAder

over 1000 m o.h. (Fig. 2). Deler av hyfjellsmassivene Jotun-

heimen, Dovre og Rondane ligger innenfor nedbørfeltet. Sentralt i

Jotunheimen ligger Galdhpiggen som er nedbrfeltets hoyeste topp

(2469 m o.h.). Kun sørøstlige deler av vassdraget samt de største

dalsystemene ligger under 1000 m o.h.

Otta med et areal p 4150 km? er det største sidevassdraget og

løper sammen med Lågen ved Otta tettsted. Lågen nord for Otta

drenerer til sammenligning 2074 km. Ca. 80% av nedbrfeltet

ligger vest for hovedlpet.

N

Målestokk
0 10 20 30 40 50 km

[ill] OVER 1000 M,O,H,
0 UNDER 1000 M,0,H,

Fig. 2. Nedborfeltets høydefordeling.

Nedbørfeltet grenser mot Glomma i Øst, Rauma, Aura- og Drivavass-

draget i nord, Tafjordvassdraget, Stryneelva, Jostedla, Mrkri,

Fortunvassdraget og Utla i vest og Valdresvassdraget og Dokka i

sørvest.
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Bygdin (34-40 km), Vinstervatn (23,5-27,8 km), Otta-VAg&vatn

(27,6 km), Gjende (13,8 km&), Tesse (9,3-14,2 km) og Losna (ca.

10 km) er de storste innsjene i nedb&rfeltet. For regulerte

vann er arealet av minste og største vannspeil satt i parentes.

Bygdin og Vinstervatn drenerer til Vinstra som munner ut i Lågen

ved Vinstra tettsted. Gjende drenerer til Sjoa mens Tesse dre-

nerer mot Otta. Vågåvatn og Losna er lokalisert i henholdsvis

Otta og Lågen.

Fra Lesjaskogsvatn (612 m o.h.), til utlpet i Mjsa (120-123 m

o.h.), har Lågen et fall på ca. 490 m, over en avstand på ca. 200

km.

p

Enhver endring av et vassdragssystem forårsaket av menneskelig

aktivitet betegnes som et inngrep. Inngrepene som har størst

direkte betydning for fluvialgeomorfologien kan deles inn i 3

grupper:

- Massuttak

- Forbygning/Vegbygging

- Regulering

I et masseuttak tas alluvialt materiale ut fra elvebunnen. For

vassdraget medfører dette endringer i erosjons/akkumulasjonsfor-

holdene i og nedstrøms uttaket. Flere av de nåværende og fremti-

dige uttak ligger som rer i elvelpet. Om uttakene kan regnes

som fornybare ressurser er avhengig av at det tilføres like store

mengder bunntransportert materiale som det taes ut. Mao. et vass-

drags materialkilder og vannføring er svært viktige for dimen-

sjonen av masseuttaket.

Forbygninger mot erosjon og flom medfører at tidligere sediment-

kilder for vassdraget blir inaktive og følgelig påvirker de fluvi-

ale prosessene nedstrøms. Dette kan føre til erosjon (senkning)

av elveløpene over tid. Den naturlige oppbygningen av elve- og

deltasletter langs lpet vil opphøre. Selv om strømhastighet og
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dermed transportevne Øker ved slike inngrep, vil reduksjonen i

naturlige sedimentkilder vanligvis føre til stor reduksjon i

materialtransporten.

Sentralt er hvor stor grad elvelpet er forbygd. I ekstreme til-

feller har kilometerlange forbygninger helt endret vassdragets

karakter. Veibygging fungerer mange steder som en forbygning. I

flere tilfelle er formålet både selve veien og forbygging av en

elvestrekning. Visse elvestrekninger er endret som en følge av at

veien har avsnørt deler av elva. Ved de fleste forbygninger fore-

taes nivelleringer av både lengde- og tverrprofil av de berørte

elvestrekninger. I enkelte tilfelle foreligger også en nærmere

kartlegging av lpp og grove kornstirrelser. I gamle saker kan

kartmaterialet dokumentere endringer i elvelp o.l. og derved

tjene som verdifullt materiale i en fluvialgeomorfologisk analyse

(jf Husebye & Faugli 1986).

I forbindelse med utnyttelse av vassdragene til kraftproduksjon

foretas flere inngrep som endrer vassdragets hydrologi og dermed

også forutsetningene for de fluvialgeomorfologiske forhold. I

første rekke er dette etablering av magasiner, overføringer og

dgn/sesongdrift av kraftverket. I reguleringsmagasinene vil den

flukturerende vannstanden gi endringer i erosjons- og akkumula-

sjonsforholdene i strandsonen. Overføringer og vannuttak gir

vassdragene et helt annet avlpsregime enn den uregulerte til-

stand. kt vintervannfring og redusert  var-  og sommervannf6ring

er det vanlige mønsteret. I tillegg dempes de årlige maksimal

flommene. Slike endringer i hydrologien virker sterkt inn på de

fluviale prosesser i vassdraget.

nn re ene o liser

Eksisterende og planlagte inngrep er vesentlig lokalisert i Lågens

hovedløp, i Vinstra, Gausa, nedre del av Sjoa og Mesna (Fig. 3).

Inngrep i Ottavassdraget beskrives mer inngående i kap. 3.2.

Masseuttakene er vanligvis lokalisert rett nedstrøms material-

førende sideelver eller i partier av elva hvor det er eller har

vært betydelig bunntransport. Forbygningene ligger hovedsakelig
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Fig. 3. Inngrep i Lågens nedbørfelt.
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i tilknytning til veianlegg, broer og jordbruksarealer. To

partier av elven har særlig omfattende forbygninger; strekningen

fra samlp Lora til Lesja og Selsmyrene.

Eksisterende og mulige fremtidige masseuttak i Sjoa er lokalisert

i nedre del. I Gausa er masseuttakene fordelt langs hele vass-

draget. I nedre del er det planlagt en lengre veistrekning som

vil berre elvelopet.

Reguleringsinngrep for kraftproduksjon er foretatt flere steder i

vassdraget. Langs hovedl6pene til Otta og L#gen ligger elvekraft-

verkene Hunderfossen, Harpefoss og Eidefoss. I tillegg er føl-

gende sideelver regulert: Øvre Otta med magasin i Breidalsvatn og

Raudalsvatn, Tesse, Aursjpen, Gausa, Mesna, Moksa og Vinstra.

Dessuten er Vinkelfallet i Våla utbygd. De mest omfattende inn-

grepene er foretatt  i  Vinstravassdraget, der flere magasiner er

etablert.

Gudbrandsdalen strekker seg fra det vestnorske grunnfjellsområdet

i nordvest, gjennom den kaledonske hovedsonen med omdannede pre-

kambriske og kambro-siluriske bergarter, til sparagmittomrdet i

den midtre og sørlige delen (Fig. 4).

Grunnfjellsbergartene i nordvest er hovedsakelig migmatittiske

gneiser (Sigmond et al. 1984). Store deler av Jotunheimen består

også av grunnfjellsbergarter, men disse er sterkt påvirket og

skj@vet under den kaledonske fjellkjedefoldingen. De sies derfor

å tilhøre Jotundekket som består av forskjellige gabbroliknende

bergarter. I nord tilhører bergartene et tilsvarende kaledonsk

skyvedekke, kalt Trondheimsdekket. Bergartene er av prekambrisk

til kambrisk alder, vesentlig bestående av forskjellige gneiser,

glimmerskifter, amfibolitt og enkelte lag av kvartsitt og krystal-

linsk kalkstein. Trondheimsregionens geologi er nærmere beskrevet

av Wolff & Roberts (1980).
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Sparagmitt er en gammel skandinavisk betegnelse for en arkoseberg-

art (sandstein med mer enn 25 feltspat) funnet i sentrale deler

av Sr-Norge. Bergartene tilhrer Hedmarkgruppen som deles videre

inn i formasjoner. Inntil nylig har Hedmarkgruppen vært sett på

som autokton, dvs. at bergartene ligger i samme område som de opp-

rinnelig ble avsatt (Englund 1972). Imidlertid er det i dag stor

grad av enighet om at hele Hedmarkgruppen er allokton, dvs. at

bergartene er skj@vet p plass. Dette skjedde i form av store

skyvedekker (Oftedahl 1980). Under den kaledonske fjellkjedefol-

dingen ble alle bergartene mer eller mindre metamorfisert. En

finner derfor idag kvartsitter, fylitter, glimmerskifre og gneiser

i tillegg til sandsteinene og leirskifrene.

Berggrunnens strukturmnster langs midtre og sbrlige deler av Gud-

brandsdalen er helt og holdent bestemt av foldinger med akser øst/

vest. Brede synklinaler finnes f.eks. ved Fåvang og rundt Tretten

- Øyer (Fig. 5).
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Nedbrfeltet har et stort spekter av landformer fra hye, tinde-

pregede fjell til svakt bdlgende viddeflater (Fig. 6). Formene

gjenspeiler både berggrunnsgeologiske forhold og de forskjellige

prosesser som har virket gjennom de enkelte geologiske tids-

epoker. Selve Gudbrandsdalen er preget av den glasiale utform-

ingen i istidene med en rekke bekkener og klyper med terskler.

Vestsida har flere lange og mektige sidedaler som f.eks. Gaus-

dalen, Vinsterdalen, Heidalen og Ottadalen. På østsida er det

bare mindre sidedaler med Fryas og Tromsas daler som de viktigste.

Fjellformene
Fjellformene kan inndeles i alpine, glasiale og paleiske (Fig. 6)

(Klemsdal 1984). De alpine formene består i hovedsak av tinder og

kammer med store botner og U-daler inn mot og mellom de opp-

stikkende formene. Områder med alpine fjellformer, f.eks. Jotun-

heimen, har stort relieff og få sammenhengende flater.

De paleiske fjellformene har oftest en hvelvet eller rundaktig

topp og forholdsvis bratte sider. De tilhører den paleiske over-

flate (Gjessing 1967) og er derfor arvede former fra fr istidene

i kvartær. Den glasiale påvirkningen er imidlertid liten.

Glasiale fjellformer har bevart mye av den paleiske hovedformen,

men er tydelig omformet ved glasial erosjon og dannelse av botner

og kammer. Store deler av de norske fjellområdene består av slike

former som har både arvede (paleiske) trekk og unge (glasiale)

trekk. Den glasiale påvirkningene varierer mye. Fjellformene i
Rondane og Dovre er karakterisert som glasiale (Klemsdal 1984)

(Fig. 6).

Viddene

Det mest karakteristiske ved områdene rundt Gudbrandsdalen, er de

mange store viddeflatene som er en del av den paleiske overflaten

(neste side)

Fig. 6. Norges store landformer (fra Klemsdal 1984).
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(Gjessing 1967). Denne betraktes som en arvet form fra før is-

tidene, dannet av flatedannende erosjonsprosesser under et varmere

og tørrere klima enn idag. Viddene er således ikke knyttet til

bestemte bergarter, men utformingen veksler med bergartene.

Dalene
I tertiærtiden endret klimaet seg og dermed også erosjonspro-

sessene. Aktiviteten ble mer konsentrert langs elvene som begynte

a grave seg ned i den paleiske overflaten. Dessuten ble land-

blokken hevet. Kvartærtidens breer videreutviklet og omformet

dalene som var dannet av elvene før istidene. Mellom istidene og

etter siste istid har elvene igjen virket. For enkelte daler

eller dalstrekninger kan det derfor vre vanskelig # avgjre

hvilken erosjonsprosess som har hatt størst betydning (Gjessing

1978). Ifdlge Nordiska ministerrdet (1984) er Gudbrandsdalen med

sin størrelse Skandinavias mest perfekte eksempel på en glasial

dal med store åpne bekkener, dalinnsnevringer (f.eks. Rosti) og

trappetrinnlignende kning av dalbunnhdyden (Fig. 7).

De største isstrømmene under istidene i kvartærtiden fulgte hoved-

dalene og gravde dermed sterkere i dybden enn de mindre isstrm-

mene som fulgte sidedalene. Hoveddalen har derfor blitt dypere

enn sidedalene som er hengende i forhold. Pga. hoydeforskjellen

har sideelvene erodert tilpasningsformer ned mot hoveddalens

bunn. Moksa er et unntak. Elva renner ut dalsida uten noen tyde-

lig nedskjering. Sidedalene har vanligvis et V-formet tverrprofil

dannet ved fluvial erosjon mens hoveddalføret er U-formet pga.

glasial erosjon (Fig. 8). Der sideelvene mter hovedelva avtar

fallet raskt og storre mengder materiale er avsatt i mektige

vifter. Flere av tettstedene i Gudbrandsdalen og Ottadalen ligger

på slike vifter.
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Weichsel som er navnet på siste istid i Nord-Europa, startet for

ca. 115 O00 Ar siden (Sollid & Srbel 1981). Nedisningen skyldtes

en betydelig klimaforverring og hele Skandinavia ble isdekket.

Midt under siste istid inntraff det imidlertid en bedring i klima-

forholdene slik at det meste av Skandinavia ble isfritt. Denne

perioden ble seinere avlpst av en ny klimaforverring som resultert

i at isbreene igjen begynte vokse. For 18 - 20 000 år siden

nådde innlandsisen sin største utbredelse da den dekket hele Skan-

dinavia utenom den sørvestlige delen av Jylland. Avsmeltingen av

isen skjedde både ved en vertikal nedsmelting og ved en tilbake-

trekking av isfronten. Pga. klimasvingninger var avsmeltingen

ikke  jevn, men preget av at isfronten stoppet opp eller rykket

fram igjen. Lsmateriale som isen fraktet med seg kunne da bli

avsatt foran isen som ryggformede israndavsetninger. Avsmeltingen

av de indre, sentrale deler av isdekket gikk raskt og for ca. 8

500 år siden var størstedelen av innlandsisen forsvunnet. Senere

har det vrt generelt mildt klima, og de norske hyfjellene har

trolig med få unntak vært isfrie i en lengre periode inntil dagens

breer ble dannet.

Avsetninger fra Gudbrandsdal-interstadialen

Flere steder i innlandet er det funnet vannavsatte sedimenter som

ligger under tykke lag av morenemasser, såkalte submorene sedimen-

ter. De må derfor være eldre enn den siste store innlandsisen og

er alle antatt å stamme fra den samme isfrie perioden i Weichsel

som kalles Gudbrandsdal-interstadialen (Bergersen & Garnes 1971).

I de senere år er antall kjente forekomster med slike sedimenter

Økt betraktelig (Fig. 9). Alle blotninger av slike sedimenter

ligger i dalene. De fleste er funnet i naturlige snitt hvor skrå-

ningsprosesser og fluvial erosjon har avdekket sedimentene. Loka-

litetene ligger i forskjellige hyder fra den hyeste, ca. 1250 m

o.h. i Øst-Jotunheimen, til den laveste, i bunnen av selve Gud-

brandsdalen, ca. 200 m o.h .. I tilknytning til de submorene sedi-

mentene er det ofte funnet mammutrester. Av 18 slike funn i

Norge, stammer 16 fra Gudbrandsdalen. 14c-dateringer har alle

gitt uendelig alder, dvs. mer enn 40 0O0 - 50 000 år (Heintz et
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Fig. 9. Lokaliteter hvor det er funnet sedimenter som antas å
være avsatt i løpet av Gudbrandsdal-interstadialen
(Fra Bergersen & Garnes 1981).

al. 1979). Trolig stammer funnene fra dyr som levde under Gud-

brandsdal-interstadialen.

Yngre moreneavsetninger

Nedisningsperioden etter Gudbrandsdal-interstadialen er inndelt  i

fire faser (Fig. 10). I første fase begynte nedisningen som breer

i de hyeste fjellpartiene. Brestrmmene fulgte dalene ut fra

dette området. Etterhvert flyttet isskillet seg østover fra vann-

skillet. Isstrommene mot vest og nordvest måtte nå krysse vann-

skillet. I fase C hadde isskillet sin sørligste posisjon. På et

tidlig tidspunkt under avsmeltingen, fase D, dannet det seg flere

iskulminasjonssentra nær vannskillet, men likevel eksisterte fort-

satt det øst-vest-liggende isskillet (Fig. 10).

I lpet av denne nedisningen ble det avsatt store mengder morene-

materiale. Flere av sidedalene til Gudbrandsdalen fungerte nær-

mest som sedimentasjonsfeller (Fig. 11).
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Mode of accumulation of thick basal tills in tributary valleys in the Lower Gudbrandsdil v±lly Type
I ,111>\I) .i t.,,Hr b;,i,.1) till d,·pti-it.-d b) .i 1,!lJci.-1 f11l\1ini:: out the valley (phase A I. Th, uppl'I
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i-hoLOIJ,·r. \\:iik ,;ill,·, i, J t)pic.11 •·,ample. Tip,· : I.id., th,· ,.ilk)•i:IJ,i,r ph,,_,, th,· l.11, tilb
o.l1111pni: 10 ph.1,,· l:! uni. Th • .1,cumubt11111 JiJ not rc.,ch th, ,.,II, h.111om. L,.1n1pk" ·1r,,m,.1
valle. Type ? corresponds to type l, hut here the valley bottom contain·d thick water)aid sediments
,, h,·n th,· Jq>,"iti11n ,,f tills ,tJrl\:J Due lo lh,,r 1•IJ i-,·J1mcnl) . .ind .. !,., hn·.iu,c of i;l.ici•·t Ihm
directly across the valley, the accumulation during phase B reached the opposite valley side. Eample:
Sl.i,hu in \'in,11.1 ,.111,•,.

Modell over dannelsen av moreneavsetningene i sidedalene
til Gudbrandsdalen (fra Garnes & Bergersen 1977).
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Isavsmeltin en i Gudbrandsdalen

Inne i landet hvor isfronten ikke ble påvirket av kalving i

fjordene eller i de store fjordsjøene, har vertikal nedsmelting

vært viktigere for avsmeltingen enn isfrontens tilbaketrekking.

Fjell og hoyereliggende partier ble sledes tidligere isfrie enn

dalene og topografien fikk etterhvert mer og mer kontroll over is-

bevegelsen. Dette førte til et komplisert og raskt skiftende

dreneringsmonster i området. Hovedsakelig alle avsetninger av

ablasjonsmorene og glasifluvialt materiale kan knyttes til

endringene i dreneringsforlpet.

Nord for isskillet som fortsatt lå lenger sør enn vannskillet

(fase Di Fig. 10), ble dreneringen av både is og vann på og under

isen bestemtavisoverflatens helling. sør for isskillet var

derimot isbevegelsene tilnærmet parallelle med terrengets helling.

Etterhvert som de høyereliggende områdene ble isfrie, demmet isen

i dalene opp store sjøer mot vannskillet lenger nord. Disse hadde

form av lange laterale sjøer mellom isen og dalsida og skiftet

nivåer etterhvert som lavereliggende pass over vannskillet ble is-

frie. Den st6rste av disse sjene, "Store Dlasj0" (Garnes 1978),

er kartlagt ved hjelp av bl.a. terrassenivåer (seter) i dalsidene,

fra Sk&bu til Lesjaskog, med utlopere i Sjodalen til Murudalen, g

i Ottadalen til Skjåk.

Da overflataavisresten i Gudbrandsdalen som demmet for vannet

ble liggende lavere enn det laveste passet over vannskillet i

nord, drenerte vannet sørover dalen slik det gjør idag. Fortsatt

lå det imidlertid igjen rester av isen i dalen. Dette førte til

at det dannet seg lokale bredemte sjøer i flere av sidedalene.
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2,6. KLIMA

Lavereliggende deler av nedbørfeltet har et typisk innenlandsklima

med hy sommertemperatur og lav vintertemperatur (Tab. 1). Som-

mertemperaturen synker med høyden over havet. Julitemperaturen i

Lillehammer (226 m o.h.) er 15.69C mot 12.90c p& Dombas (638 m

o.h.). Generelt er temperaturgradienten om sommeren 0.7°C/100 m.

Om vinteren er den noe lavere pga. temperaturinvensjon som gjerne

inntrer i dalførene under kalde perioder. Januar og juli er

kaldeste og varmeste måned for de respektive stasjoner.

Det er få meteorologiske stasjoner i høyfjellsområdene (over 1000

m o.h.) som dekker ca. 2/3 av nedbrfeltet. FanarAken (2062 m

o.h.) lokalisert i Jotunheimen rett vest for nedbørfeltet har lave

vintertemperaturer (-12.3c i januar) og sommertemperaturer (2.6C

i  juli), noe som er karakteristisk for høyfjellsområder i sør-

Norge.

Det er en skarp nedbrgradient fra vest-srvest mot nord-nordst i

feltet. Fanaråken mottar f.eks. 1221 mm/Ar, mens Geilo i Skjåk,

som har landets laveste årsgjennomsnitt, kun mottar 270 mm/Ar.

Dette over en avstand på kun 35 km i luftlinje. En sammenlikning

av fjellområdene viser at Bygdin i sørvest mottar 100 mm/Ar mens

Fokstua kun mottar 415 mm/år (Tab. 1). Årsaken er at fuktige

maritime luftmasser som fraktes inn mot land fra vest (vestavinds-

beltet) presses til værs av det høye fjellmassivet i Jotunheimen,

og mesteparten av nedbøren blir derfor avgitt i de vestlige om-

råder ved denne orografiske hevningen. Områdene mot øst og nord-

øst blir liggende i regnskyggen. Årlig fordampning i fjellom-

radene er ca. 200 mm nedbrhyde pr. Ar. I nedre del av Gud-

brandsdalen er den ca. 300 mm.
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Tabell 1. Nedbørnormaler (1930-60) og temperatur i henholdsvis
varmeste og kaldeste måned (1930-69). (Data fFra DNMI).

Middel temp. i c
m o.h. Nedb. mm år Januar Juli

Bygdin 1055 1000 mangler
Dombas I I 638 410 - 9.0 12 . 9
Fanaraken 206 2 1 2 21 -12.3 2.6
Fokstua 974 4 15 - 8.9 1 1 . 0
Geilo i Skj3k 378 270 - 9.6 14%. 6
Lesjaskog 630 500 - 9.5 13.1
Lillehammer 226 725 - 9.0 15 . 6
Vinstra 241 409 -10.8 15. 5
V5g3mo 371 326 - 9.6 14%. 5
Øvre Tesse 746 460 -10.3 1 2 . 4

7.

En rekke hydrometriske stasjoner er eller har vært i drift i

Lågenvassdraget inklusive Mesna (jf Husebye & Faugli 1986).

Hovedelva og de større sideelvene er forholdsvis godt dekket med

lange observasjonsperioder. I de mindre sideelvene er dekningen

dårlig. Med bakgrunn i de hydrometriske stasjoner har NVE utgitt

et isohydat-kart over sør-Norge for normalperioden 1931-60 der

hele Lågens nedbørfelt inngår (Hegge, 1978) (Fig. 12). I den re-

viderte utgaven som vil foreligge i 1987 blir det angitt en noe

lavere avrenning fra breområdene i Jotunheimen (pers. med. Lofs-

berg 1986).

Den sterke gradienten i det spesifikke avløpet fra Jotunheimen mot

nord-st (henger sammen med nedb6rens fordeling og viser regn-

skyggens effekt pa avlpet (Tab. 2).
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Fig. 12. hy datkartJso nedborfeltL2gensover (Hegge 19 7 8 )
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Tabell 2. Spesifikt avløp i Lgenfeltets fjell og dalområder.

Jotunheimen
Kjølenfjellene
Dovre
Fjellområdet øst for Lågen
Ottadalen o Gudbrandsdalen

S es . av 1 i 1 s km 2
40 - 60
20 - 30
20 - 30
18 - 2 5
1 0 - 1 2

Midlere Arsavlp  i  L&gen ved Losna, perioden 1896-1984, er 245 m/
s (22 l/s/km 2) eller 696 mm. For Lalm i Otta og Rosten i Lågen,

oppstr@oms samlpet med Otta, er midlere arsavlp henholdsvis 107

m?/s (27 l/s/km?) eller 856 mm, perioden 1914-84, Og 32 m?/sek.

(18 l/s/km) eller 574 mm i perioden 1917-84 (NVE-Hydrologisk av-

deling). Dataene viser at Ottavassdraget har stor betydning for

vannfringen i L&gen. De hoyere spesifikke avlpsverdier  i  Otta

enn i øvre del av Lågen kan relateres til nedbrfordelingen  i  ned-

bdrfeltet.

Breområdene i Jotunheimen gir de tilhørende vassdrag et spesielt

hydrologisk regime både i et ddgnlig og årlig tidsperspektiv. Den

årlige effekt av breene gir maksimalt avløp i sommermånedene juli

og august når bresmeltingen pågår. Dette er en "forsinket" snø-

smelteflom og derfor karakterisert som et HqL4 regime (Gottschalk

et al. 1978). I perioden med bresmelting kan de dgnlige vannfr-

ingsendringene i den tilhørende elv bli forholdsvis store. Døgn-

variasjonen kan nesten være like store som den årlige variasjon.

De fleste vassdrag innen Jotunheimen er brepåvirkede i en hydrolo-

gisk sammenheng fordi mer enn 5 av nedbørfeltet er dekket av

breer (Wingård 1978). Dette har stor betydning for avlopsfor-

holdene i både Ottavassdraget og Lågenvassdraget.

Lågen inneholder få innsjøer. De fleste av sideelvene har meget

liten selvreguleringsevne og er typiske flomvassdrag. Flere side-

vassdrag er regulerte til kraftproduksjon, men allikevel utgjør

disse en mindre del av det totale nedbørfeltet. Selv om det er en

relativt liten reguleringsgrad i vassdraget, kun 12.6 i magasin-

volum ved Losna, har reguleringsmagasinene virket inn på flom- og

lavvannføringen. størst virkning kan registreres ved Losna hvor
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midlere minstevannfiring har okt fra ca. 24 m/s i perioden 1901-

1942 til ca. 62 m?/s i perioden 1965-1984. Minstevannfringen

inntreffer om vinteren og Økningen skyldes tapping av magasinene.

Reguleringen har medført reduserte flomtopper. Middelflommen er

redusert fra ca. 1500 m/s i perioden 1901-42 til ca. 1250 m?/s i

perioden 1943-84. 100 års-flommen er tilsvarende redusert fra

ca. 2900 m?/s til 2000 m?/s.

Innen Gudbrandsdalslågens nedbørfelt er store mengder løsmasser

tilgjengelige for erosjon og transport. Dette gjelder såvel tid-

ligere glasialt- og fluvialt avsatte sedimenter som nyprodusert

materiale fra dagens breer. Elvelpenes fall, vannføring og

strømhastighet er viktige faktorer for etablering av ulike ero-

sjons- og akkumulasjonsformer. Sedimenttilførsel og materialtran-

sport er en forutsetning for dannelsen av elvesletter, vifter og

deltaer (alluviale former). Både transportintensitet og sammen-

setning av sedimentene er av stor betydning i denne sammenheng.

Erosjons- og akkumulasjonsforholdene kan endres over tid, enten

som et ledd i en naturlig utvikling eller som resultat av tekniske

inngrep langs elveløpet eller i nedbørfeltet. Disse prosessene

påvirker de fysiske forhold i vassdraget slik at betingelsene ikke

er konstante over tid. Dynamikken i vassdraget medfører at de

enkelte delene innvirker på hverandrde. Økt erosjon et sted kan

f.eks. medføre Økt akkumulasjon langselvestrekningen lenger ned-

strøms. Endrede erosjons- og akkumulasjonsforhold kan medføre

uønsket erosjon eller pålagring langs eller i elvelbpene. Elve-

lpenes stabilitet er av stor viktighet for både biologisk og

botanisk produksjon.

Sedimenttilførselen til Gudbrandsdalslågen med sideelver stammer

hovedsakelig fra:

Glasial erosjon

- Lpserosjon

Fluvial erosjon i løsmasser i kontakt med elveløpene
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- Massebevegelse

- Ravineerosjon/overflateerosjon

Sedimentkildene er lokalisert til områder med begrenset areal og

spredt over hele nedbrfeltet. Dette sammen med innsjer og

varierende lpsgradienter frer til at transportintensiteten er

ujevnt fordelt. Innsjøene fanger opp bunntransporten og det meste

av suspensjonstransporten. Over elvestrekninger med markert av-

tagende gradient, foregår det en akkumulering og sortering av

bunnmaterialet (Husebye 1985). Eksempler på slik akkumulasjon og

sortering er særlig godt demonstrert i de ulike bekkene i Bver-

dalen, mens BØvras delta  i  Vågåvatn og Losnadeltaet er gode

eksempler pa innsjpenes funksjon som sedimentfeller for material-

transporten (Karlsen & Stene 1978, Hagen 1979). Langs hovedelva

og sideelver er det dannet elvesletter i gjenfylte bekkener.

Eldre lp viser hvordan elva har pendlet og bygd opp elvesletta.

I Finnadalen er det utviklet en elveslette der øvre del er bygd

opp av et anastomoserende lpssystem og nedre del av et mean-

drerende lpssystem (Husebye 1985). Innen L&gens nedbrfelt er

det flere delvassdrag som er rike på fluviale former der pro-

sessene er aktive under dagens forhold (f.eks. Bvra, Finna,

Leira, Skjdli, Tundra, Ula og Visa).

Typisk for Gudbrandsdalslagen er sideelvenes dype tilpasningsgjel

før de munner ut i hoveddalen der større vifter er akkumulert.

Flere steder er større canyoner også utviklet  i  forbindelse med

terskler langs hovedelva. Geomorfologisk er det en nær sammenheng

mellom canyonene og viftedannelsene  i  dalene.

Elvelpsforandringer kan oppst& enten som en flge av naturlige

eller tekniske endringer i de naturgitte fysiske forhold langs

vassdraget. De vesentligste forandringer i de fysiske betingel-

sene langs Gudbrandsdalslågen kan oppstå ved:

Endringer i isbreenes areal og volum.

Apning av nye sedimentkilder som flge av flom.

Massebevegelse (raviner ing og flomskred).

Grusuttak (kan Øke erosjonen ved at dekkskiktet blir Ødelagt

eller redusere transporten nedstrøms ved at det tilførte
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materialet blir fjernet).

Elveforbygninger (vanligvis reduseres transporten fordi

naturlige sedimentkilder fjernes. Lpserosjon kan oppstå som

flge av kt str@omhastighet).

Vassdragsreguleringer. Flomtopper og sommervannfring redu-

seres mens vintervannføringen Økes. Både erosjon og akkumu-

lasjon kan oppstå. Erosjon hovedsakelig som følge av is,

mens de reduserte flomvannføringer ikke makter frakte de

tilførte sedimenter videre. I et lengre tidsperspektiv kan

heving av elvebunnen føre til fornyet erosjon {ofte på nye

steder) og lpsendringer.
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3. OMRADEBESKRIVELSE -  ØVRE OTTA

Ottavassdraget med et nedbrfelt pa 4150 km er strste "sidevass-

drag" til Lagen (Fig. 1). Nedbdrfeltet drenerer de nordlige og

sentrale deler av Jotunheimen og ligger hovedsaklig i Skjåk, Lom,

Vågå og Sel kommuner. Et lite areal helt i nordvest ligger i

Norddal og Stryn kommuner. Hovedelva renner i sørøstlig retning

og har samløp med Lågen ved tettstedet Otta. Sidevassdrag er et

lite dekkende uttrykk da Otta drenerer et nedbørfelt som er

dobbelt så stort som Lågen nord for Otta.

Hovedelva har sitt utspring i Djupvatnet, 1016 m o.h .. Vannet med

et areal på ca. 2 km2 ligger ved foten av Dalsnibba ved vann-

skillet mellom OttadalfØret og Geiranger. Fra Djupvatnet til

Ottavatn lper elva gjennom flere strre og mindre vann; Lange-

vatnet, N. g S. Lægervatn, Breidalsvatn, Grotlivatn, Vuluvatn og

Pollvatn. Det regulerte Breidalsvatnet, areal 6.3 km2, er

størst. Fra dette faller elva 540 m ned til Ottavann. De største

sidevassdragene er Måråa, Vulu, Tora-Føysa, Glitra, Frarnrusti,

Ostri, Skjli og Aura. Ottavatn er en meget grunn innsjø som i

øst går over i Vagvatn. Tilsammen har innsjøene et areal på 27.6

km. Bvra, Ottas storste sidevassdrag, drenerer nordlige deler

av Jotunheimen. Vassdraget løper sammen med Otta ved Lom, øst  i

Ottavann.

Tessa og Finna drenerer henholdsvis områder sør og nord for Vågå-

vatn. Førstnevnte er regulert. Fra Vågåvatn til Otta har elva et

fall pa ca. 75 m over en avstand pa ca. 30 km. Elva lper kun

gjennom et vann, Lalrnsvatnet, på strekningen.

Eksisterende og planlagte inngrep  i  Ottavassdraget er lokalisert i

hovedelva fra Breidalsvann til Otta, Bvra, Tessa og Aura(Fig. 3).
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Langs hovedelva kan det registreres masseuttak en rekke steder.

De strste ligger langs Bvra pa Ottas delta i Ottavann og ned-

stroms utlpet av Vg&vatn. Forbygninger er forholdsvis begrenset

i Ottavassdraget. Enkelte større er lokalisert langs Bvra. Det

er f& strre veiprosjekter som direkte berorer elvelopene. De

største inngrepene er i tilknytning til eksisterende og fremtidige

reguleringer av Ottavassdraget for kraftproduksjon. Breidalsvatn

og sidevassdragene Aura, Framrusti og Tessa er regulert. Ved

Eidefoss, nedstrøms Vågåvatn, er det anlagt et elvekraftverk.

Planlagte inngrep i tilknytning til framtidig utnyttelse av vass-

draget vil berøre hovedelva og enkelte av sidevassdragene nordvest

for Ottavann, samt elvestrekningen Eidefoss - Otta.

Beskrivelsen bygger delvis på Barkey 1968 og Sigmond et al. 1984.

Området kan grovt inndeles i to berggrunnsregioner, det vestnorske

grunnfjellsområdet i nord og vest og skyvedekkene i Sogn-Jotun-

heimsynklinalen i sr (Bverdalen). Strk og struktur er bestemt

av den kaledonske fjellkjedefolding.

Det vestnorske grunnfjellsområdet består hovedsakelig av gneis-

bergarter (bunngneis). Opprinnelig er muligens bergartene av pre-

kambrisk alder, men på grunn av den sterke omvandlingen under den

kaledonske fjellkjedefolding er alderen vanskelig å bestemme.

Geologisk antas derfor det vestnorske grunnfjellsområdet å være av

yngre alder (kaledonsk) enn f.eks. grunnfjellsområdene i sør-Norge

og Finnmark (prekambrisk). Strukturen er helt eller delvis kale-

donsk. Ved Hestbrepiggane og videre mot sørvest er en større

forekomst best&ende av granitt/granodioritt. Denne ligger hyere

enn 1000 m o.h. og representerer en yngre intrusiv fase i det

vestnorske grunnfjellsområdet. Fra Sotskarvet via østenden av

Raudalsvatn mot Grotli går et bånd bestående av glimmergneis og

kvartsitt med stedvise forekomster av arnfibolitt, krystallinsk

sandstein, ultrabasitt og kalksilikatbergarter. Disse tilhører

gneiskomplekset.
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Grovt sett kan berggrunnen deles inn i sju hovedgrupper:

1. Øvre Jotundekke

2. Valdressparagmitt

3. Undre Jotundekke

4. Bunngneis

5. Fyllittavdelinger

6 . Sparagmitt

7. Prekambriske bergarter i forlandsområdet

Bergartene i Bdverdalen og Leirdalen er bestemt av avsetninger i

den nordvestre del av Sogn-Jotunheimensynklinalen. Denne strekker

seg fr Vag& til Sogn. I synklinalen ligger skjovne gabbroide og

krystallinske bergarter (Jotundekkene) over fyllittiske, sparag-

mittiske og prekabriske sedimentære og metamorfe bergarter.

Lagene faller inn mot srst. Landformene er bestemt av den kale-

donske folderetning, sbrvest-nordst og en tverr-retning, srst-

nordvest. Langs grensene av skyveplanene er bergartene sterkt

forskifret og mylonittisert (knuste, omvandlet, delvis omkrystal-

linisert).

Det øvre Jotundekket består hovedsakelig av basiske eruptiver

(gabbro) med lokale innslag av olivinstein. Bergartene er harde

og dermed motstandsdyktige mot erosjon. Jotunheimens sentral-

massiv best&r av slike bergarter og rundt Bverdalen dukker de

andre lagene fram. Disse er delvis omvandlet (mylonittisert) og

forskifret pga. foldingene. Omvandlede eruptiver og sedimentære

bergarter er forholdsvis lett forvitterlige og derved mer rike på

erosjonsformer enn de harde gabbrobergartene i Jotunheimen.

Mellom de øvre (basiske eruptiver) og det undre Jotundekket (kry-

stallinske bergarter) ligger et lag valdressparagmitt som igjen

kan inndeles  i  to avdelinger; en øvre med basiske gravakkeberg-

arter og en undre med feltspatfrende sandstein. Mellom det undre

Jotundekket og de prekambriske bergartene  i  forlandsområdet (vest-

norske grunnfjell) ligger lag bestående av sparagmitt, kvartsitt

og metamorfe kambrosilur bergarter av fyllittkarakter. Stedvis

inneholder disse kalkholdige lag. Kalkrike lag er særlig utsatt

for kjemisk forvitring. Denne forvitringsformen i kalklagene har
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bl.a. gitt opphav til et særpreget karstlandskap ved Bvertun og

flere grotter ved Dummdalen.

Deler av beskrivelsen er hentet fra Karlsen og Stene (1978).

I vre Ottas nedbdrfelt befinner noen av de hyestliggende fjell-

områdene i Norge seg. Landskapet veksler mellom spisse tinder,

skarpe egger (Jotunheimen, Hestbrepiggan) og slakere mer avrundede

fjellformasjoner med viddekarakter (bl.a. Grotliomradet). Nedbdr-

feltet er rikt pa strre og mindre breer. I tilknytning til

breene og i dalbunnene er det tildels store løsmasseforekomster

(morene, glasifluviale og fluviale avsetninger).

Landformene er preget av kontrasten mellom de eldre (prekvartere)

og de yngre (kvartære, resente) formelementene. Den kaledonske

fjellkjedefolding har vært bestemmende for berggrunnens struktur.

Flere daler i nord@st-sbrvestlig retning reflektrer hovedfolde-

retningen.

Den eldre (paleiske) overflaten er særlig utbredt i de nordlige og

vestlige deler av nedbørfeltet, men rester finnes innen hele om-

rådet. Apne fjellpartier med grunne bassenger er karakteristisk

nord for Ottadalen, men Jotunheimen og Hestbrepiggene danner

alpine kontraster på sørsida. De jevnt skrånende flatene (flyene)

er et annet element i den gamle overflaten. Den gamle overflaten

representerer en langt fremskredet erosjon av berggrunnen. Ero-

sjonen har foregått over et lengre tidsrom. Viddenivået (flyene)

og rester av flater pa de hye fjelltoppene representerer

(muligens en noe ompreget del av) slike gamle erosjonsflater.

Ottadalen og sidedalenes mønster tyder på et tertiært dalsystem

forårsaket av fluvial erosjon. I overgangen til sen tertiær gikk

klimaet over fra et varmt til et kjlig med tilsvarende overgang

fra overveiende kjemisk forvitring og flatemessig denudasjon til

fysisk forvitirng, frostsprengning og lineær fluvial erosjon

(Gjessing 1967, 1977). Utviklingen av det nye dreneringssystemet

førte til en sterk nedskjæring i allerede eksisterende pale-
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iske daldrag. Denne prosessen ble kraftig aksentuert i og med is-

erosjonen under istidene i kvartær-perioden. Dalene fikk av denne

grunn et markert glasialt preg.

Spesielt i sør (Jotunheimen) er landskapet sterkt oppskåret, med

bare mindre rester av den paleiske overflata bevart. Dalene i

nedbrfeltet er sterkt nedskaret med tydelig glasialt preg. Dal-

sidene er bratte og utsatt for ras, ravinering og steinsprang.

Særlig Bøverdalen skifter mellom brede dalbekkener og mellom-

liggende, trange terskler ("klyper"). Bekkenene er enten fylt med

løsmasser (FlAklypa, Medalen, Galdesand, Liasand og ved Netto-

setrene) eller med vann. De som er gjenfylt med lsmasser utgjr

idag elvesletter mens overfordypningene som er fylt med vann

danner innsjøer. De andre sidedalene har  ikke så  karakteristiske

trange terskler ("klyper") som Bverdalen, men U-form og bratte

dalsider er felles. Bergartene er også hardere (mer motstandsdyk-

tige overfor erosjon) enn i Bverdalen der lsere fyllittisk berg-

grunn og svakhetssoner ved kanten av skyvedekket har favorisert

erosjonen. I de fleste sidedaler som munner hengende ut i forhold

til hoveddalene har elvene erodert tilpasningsgjel (canyoner).

Tilsvarende forhold gjør seg gjeldende mellom Ottadalen (hoveddal)

og dennes sidedaler (bl.a. Bøverdalen, Lundadalen, Tundradalen

osv.).

Den glasiale erosjonen i kvartær har ført til dannelsen av botner

ved at lokalbreer har omformet senkninger i sidene av de hyeste

fjellpartiene. I bunnen av paleiske senkninger mellom fjell-

hydene har innlandsisen gravet ut innsjbekkener av fjellvidde-

typen (Grotli-omrdet). Botner er vanlige i Jotunheimen og ved

Hestbrepiggane. Spisse tinder og skarpe egger står igjen som

rester etter den glasiale erosjon.

V s

Foran eller i tilknytning til dagens breer er det israndavset-

ninger (morener) som vitner om en større utbredelse tidligere.
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Blant annet i Leirdalen og Lundadalen når disse ned i dalbunnen.

I hele området er det spor etter "fluted surface" (parallelle

striper i overflata, hovedsakelig i morenemateriale). Fra Poll-

foss og srover er retningen mot nord@st mens den er rettet mot

nordvest i Tora - Fysas nedbrfelt og narmest rett vest i Grotli-

området.

Rester av eldre dreneringsspor, både ensidige og tosidige spyle-

renner er observert flere steder (bl.a. fra nord mot Lundadals-

vatn, i fjellomradet sir for Nordberg mellom Skj6li og Tundra,

fjellområdet mellom Tundradalen og Ostris dalføre, fjellsida nord-

øst for Pollfoss og området rundt Glitrevatnet). Drumliner er ob-

servert ved Tundradalens munning. Rester etter subglasial drener-

ing, eskere, finnes i Ottadalen ved Nordberg. De fleste dal-

bunnene er fylt med lagdelt materiale (glasifluvialt/elvetran-

sportert). Likedan danner større og mindre vifter overgang mellom

sidedalenes elvelp og hovedelvenes dal. Spesielt i Skjplivass-

dragets nedre deler og Bismoområdet i Ottadalen danner terrasse-

kanter/fluviale erosjonskanter et markert innslag i landskapet.

Tilpasningscanyoner/canyonstrekninger er vel utformet i Tundras

nedre deler, Otta oppstr@ms Dnnfoss samt Tora/Fysa ved

Billingen.

Dagens breer er ikke rester av innlandsisen siden det antas at

Norge var isfritt i Subboreal tid (5000-2500 år for ntid).

Breene hadde sin største utbredelse rundt 1750 (den lille istid).

Området er vesentlig dekket av et tynt lag bunnmorene. Særlig i

de bratte dalsidene er mektigheten stor. Som en flge av vannets

eroderende og transporterende evne er disse avsetningene ofte

ravinerte og materialet er ført ut i den nedenforliggende elv,

eller avsatt som vifter der dalbunnen flater ut. Slik erosjon og

transport foregår gjerne i forbindelse med langvarig og/eller

kraftig nedbr eller snsmelting. Moreneavsetningene virker pa

denne måten som sedimentkilder for det nedenforliggende drener-

ingssystem. Raviner i morenemateriale er et karakteristisk feno-

men bl.a. i Bøverdalen, Leirdalen og i nedre deler av Lundadalen.
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Flere steder ligger kun blokker igjen som restmateriale fordi

vannet har transportert bort de finere partiklene.

Det er forholdsvis sparsomt med eldre glasifluviale avsetninger

bortsett fra de nedre deler av dalene. Rester etter den subgla-

siale drenering (eskere) finnes blant annet ved Bvertun, Dals-

vatn-Nettosetrene og i Ottadalen ved Nordberg. Terrasser er for-

holdvis godt utviklet i nedre deler av Tundradalen, Ottadalen ved

Bismoen og Billingen samt nedre deler av Skjlivassdraget. Det

meste av Ottadalens dalbunn består av sortert materiale (glasiflu-

vialt/fluvialt transportert og avsatt).

Foran dagens breer er det større eller mindre moreneområder som er

avdekket/avsatt siden 1750 da breene i området hadde sin største

utbredelse. Enkelte steder er dette området avgrenset med en mer

markert morenerygg (1750-morenen). Innenfor 1750-morenen er det

ofte flere mindre rygger som markerer senere breframstt. Det re-

sente morenematerialet virker som sedimentkilder for det nedenfor-

liggende vassdrag.

Den varierende mengde nedbør som faller over de ulike delene av

Ottas nedbdrfelt medfrer en stor variasjon i avrenningen fra de

enkelte sidevassdragene. Vassdragene som drenerer de regnfulle

områder  i  vest-sørvest har derfor et annet hydrologisk regime enn

de nord-nordstlige som ligger i regnskyggen. De vest-srvestlige

har et langt strre spesifikt avlop. Otta har en langt storre

andel av innsjer i hovedelva enn Lagen. Innsjene demper og for-

sinker flomtoppene.

Ottavassdraget er klassifisert som et brevassdrag. Breene er

lokalisert i de vestlige og sørvestlige delene av nedbørfeltet.

Det er srlig elvene Bvra, Skjpli, Tundra og Framrusti som be-

traktes som brepavirkede. Bvra og Øvre Otta drenerer 114 strre

og mindre breenheter med et areal på ca. 200 km? (strem & Ziegler

1969).
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Otta har et Arlig og dgnlig avlopsregime som i stor grad er be-

stemt av bresmeltningen, karakterisert av hØy sommervannføring og

liten vintervannføring (Fig. 13). Om sommeren kan vannføringen

varierer kraftig gjennom døgnet pga. bresmelting om dagen. Regu-

leringen av vassdraget til kraftproduksjon har imidlertid endret

avlpsfordelingen gjennom året. Vintervannføringen har Økt langt

over det dobbelte mens sommervannføringen er noe redusert. Den

Økte vintervannføringen har medført erosjonsproblemer ved isopp-

stuving og isganger, samt mer frostrøyk langs enkelte elvestrek-

ninger.
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Fig. 13. Avlopet gjennom året ved Vm. 415-0 Lalm, basert på
månedsmidler for perioden 1931-4%0 0g perioden 1971-80.

7 V

Ottas sedimenttilførsel stammer hovedaklig fra glasial erosjon og

erosjon i løsmasser langs elveløpet. Ravineerosjon og massebeve-

gelse har også betydning. At Otta er brepavirket kan tydelig

illustreres ved samløpet med Lågen. Innholdet av suspendert mate-

riale gir Otta en grønngrå farve som står i sterk kontrast til det

klare vannet  i  Lågen.
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Materialtransporten er ujevnt fordelt oppover i vassdraget. Dette

henger sammen med tilførsel fra materialførende sideelver (eks.

Bdvra, Skjli og Tundra), lpsgradient, vannfring og innsjer. I

samløpsområdet, sideelv - hovedelv, er det bygd opp vifter.

Enkelte steder har vifta presset elva over mot motsatt dalside

(eks. Ostri, Skjli). Markerte vifter registreres også en rekke

steder oppover i sidevassdragene (eks. Bvra, Ostri, Tora).

Felles for de fleste daler er en sakte oppfylling av dalbekkene.

I Bøverdalen er en rekke bekkener gjenfylt (eks. Liasand, Galde-

sand og Medalen). Innsjøene i Otta virker som sedimentfeller ved

at de fanger opp all bunntransport og det vesentligste av suspen-

sjonstransporten. Deltautviklingen er svært tydelig i Ottavann og

ved Bdvras innlp i Vagvatn.

Finnas vifte demmer opp Vågåvatn. Rett nedstrøms vifta er det et

velutviklet vifteslep hvor elva har et anastomoserende 1¢psmønster

både med vegetasjonsdekte fossile midtbanker og tydelige resente

midtbanker. Finmaterialet er avsatt på deltaet i Lalmsvatnet.

Ottas bidrag av bunntransportert materiale til Lågen stammer

vesentlig fra lpserosjon i eldre kvartære avsetninger på strek-

ningen Lalm - samlpet med LAgen.

I Otta er det ikke elvesletter av tilsvarende omfang som i Lågen.

I flere av sidevassdragene er det etablert elvesletter (eks.

Bvra, Finna, Ostri) som flge av stor bunntransport. Disse er

bygd opp av forholdsvis grovt materiale i grus/stein-fraksjonen.

Lpsmbnstret er vanligvis anastomoserende og materialet viser en

tydelig sortering nedstrøms (Karlsen & Stene 1978). I Finndalen

er det utviklet en elveslette bestående av stein/grus og et ana-

stomoserende lpssystem som går over i et meandrerende system  i

sand/fingrus-fraksjonen. Endringer i lbpssystem og oppbygging

knyttes til fall i gradienten (Husebye, 1985). I Ostri finnes det

elvesletter som er utviklet på topplaget av et delta, egentlig en

deltaslette.
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4. METODER OG BAKGRUNNSHATERIALE

Datagrunnlaget og vurderingene i denne rapporten er hovedsakelig

basert på kvalitative undersøkelser, selv om enkelte kvantitative

malinger er utfrt. De kvalitative underskelsene som er foretatt

i felt er først og fremst en kartlegging av fluviale formelementer

i - og i tilknytning til vassdraget. Sedimentkilder kartlegges

både ut fra dagens aktivitetsnivå og eventuell tidligere innvirk-

ning på dreneringssystemet. Sentralt i en analyse av et område er

prosessene som virker i vassdraget (jf Husebye & Faugli 1986,

Faugli et al. 1986).

Hovedgrunnlaget for rapporten er basert på studier av litteratur,

tematiske og topografiske kart samt flybilder. I tillegg danner

en omfattende befaring i juli 1986 et vesentlig supplement. Under

befaringen ble Pollvatn, Tora, Fysa, Ostri, Glitra, Smdola og

Losnadeltaet undersøkt spesielt. I tillegg har Vassdragsforsk

tatt sporadiske vannprver i Ostri og Skjli gjennom flere Ar.

Sommeren 1985 ble samlØpsområdet Otta/Lågen dekket med systema-

tiske vannprver. Vannnprvene er tatt ved momentan prøvetaking

(Østrem 1975). Prøvene er analysert med hensyn på mengde organisk

og minerogent materiale. I tillegg er det utført kornfordelings-

analyser ved bruk av Coulter Counter på deler av materialet.

Prøver av bunnmaterialet i et lengdeprofil i Pollvatn er tatt med

grabb. Kornfordelingen er fremkommet ved risting.

Med bakgrunn i befaringen i juli 1986 der hovedlopene til LAgen og

Otta ble viet spesiell oppmerksomhet, er vassdragene forsøkt

klassifisert etter gradient, partikkelstrrelse, lopstype og flu-

viale formelementer.
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5. ELVESTREKNINGSKLASS IF ISER ING

. 1 N

Det er foretatt en elvestrekningsklassifisering av Lågen fra

Lesjaskogsvatnet til Mj6sa, samt Otta fra Breidalsvatn til samlpp

Lågen. En klassifisering kan utføres på flere nivåer både innen

det enkelte fagområde og sett i en tverrfaglig sammenheng.

Hensikten med den utførte klassifisering er å dele inn vassdraget

etter parametre av betydning for de flvialgeomorfologiske for-

hold. På denne bakgrunn er typiske og spesielle elvestrekninger

valgt ut. Inndelingen er ment å være et hjelpemiddel for forvalt-

ningen snarere enn for forskning. Det er lagt vekt pa A lage et

enkelt system basert på tidligere modeller (jf kap. 5.2.), men

tilpasset en fluvialgeomorfologisk innfallsvinkel. Datagrunnlaget

som danner basis for inndelingen er hentet fra faglige arbeider og

rapporter utført  i  vassdraget (jf Husebye & Faugli 1986). I til-

legg er det foretatt en omfattende befaring langs elveløpene.

Gjennomgangen av den tidligere litteraturen er hovedsakelig hentet

fra Faugli et al. ( in prep.).

En basis for kvantitative analyser av vassdrag ble utarbeidet av

Horton (1945). Systemet bygger på å gi de enkelte elver og bekker

ulike ordener. Første ordens bekker/elver blir her definert fra

kilde til samløp med ny bekk/elv. Denne blir da av 2. orden osv.

Dette system ble modifisert av Strahler (1954). Elvesamlpene de-

finerer startpunktet for neste ordens elvelp hvis elvene fr sam-

lp er av samme orden. Det er senere blitt utviklet flere ordens

systemer, hvor Shreve (1967) 0g spesielt Scheideggers (1966)

variant av Strahlers (1954) system har hatt størst interesse.

Scheidegger (1966) deler opp dreneringsnettet og lar neste ned-

strmsstrekning f sin orden bestemt av summen til samlpselvenes

orden.
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Elvelpene kan ogs& klassifiseres ut fra hydraulisk geometri. Her

inngår bl.a. gradient, bredde, dybde, hastighet, ruhet (Leopold et

al. 1964). Slike analyser er foretatt i noen norske elver gjennom

fluviale hovedfagsstudier.

Elvenes morfologi har også blitt brukt som basis for enkelte

klassifiseringssystemer. Disse har bygd p lpstype, morfologi,

forholdet lpslengde/dallengde, bredde/dybde-forholdet, transport-

forhold, erosjonsintensitet og sedimentasjonsforhold (Schumm 1972

og  Miall  1977).

Elveklassifisering bygd på geo-hydrauliske forhold på en elve-

slette gir Palmer & Bauer (1974) et eksempel på. Viktige elemen-

ter her er lpstype, daltverrsnitt, lpsgradient, materialtran-

sport og dominerende bunnmateriale. Dette har vært nyttet til å

vise at inngrep i naturlige systems likevekt kan medføre uanede

konsekvenser for den fluviale utviklingen.

Elveprosessene har også vært utgangspunkt for klassifiseringen.

Et system som bygger pa elvedalens serpreg og lpskarakteristika

ble satt opp av Kellerhaus et al. (1976). Denne klassifiseringen

munner ut i et forholdsvis uoversiktlig og tungt skjema.

Systematiske fluvialgeomorfologiske klassifiseringer har hverken

vrt foretatt av norske vassdrag eller enkelte lpsavsnitt.

Faugli et al. (in prep.) trekker imidlertid frem flere kriterier

vassdragene og lpene kan inndeles etter (Tab. 3). Kriteriene kan

igjen kombineres på ulike måter. Andre momenter som også kan

danne grunnlag for en inndeling av vassdragstyper er gitt av Faug-

li et al. 1986 (Tab. 4). En vurdering av ulike vassdragstyper ut

fra materialtransportforholdene er gitt av Bogen & Nordseth (1986)

(Fig. 14).

I Sverige er det opprettet et landsomfattende målenett for suspen-

sjonstransport, hvor mengde uorganisk, organisk og oppløst mate-

riale inngAr. Metoden bygger på Nilsson (1971). Basert på et

målenett som idag består av 21 stasjoner i 20 vassdrag. Med ut-

gangspunkt i analyseresultatene fra nettets stasjoner er Sverige
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Tabell 3 . Eksempler på
(fra Faugli

variable
et al. in

VARIABEL TYPE VARIABEL

for elvestrekningesklassifisering
prep.).

Hydr.forhold Avlopsvolum
Avløpskarakter
Avlopsvariabilitet

Sesongvariasjon

Fallforhold Løpsgradient

Profilforhold Elvebredde
Elvedybde
Strandgradient

B u n n for ho ld Bu n n s u b s t r a t

Bunnstabilitet

Lopsforhold

F e l tforho l d

Sesongvariasj0n
Elvekarakter
Strandvegetasjon
Erosjonspotens1ale
Feltkarakter

T1ls1gsmonster

Hydefordeling
Feltstorrelse

Tabell 4. Vassdragstyper etter ulike kriterier (etter Faugli et
al. 198Gb).

KRITERIER

Å. Høyde over havet/bel1ggenhet:

B. Landformer (hoveddaltyper)

C.

D.

Avrenning
Material1lde

E. Lopsutviklung

F. Etter inngrep 1 vannsystemet:

MERKANDER

Årsmiddelavløp (m 3 /s)
Flomrespons (hurtig/dempet)
Variasjonsbredde (f.eks.
90/10 pers.)
Regimetype (flom/lavvanns-
perioder)
Foss/stryk/rolig strøm/
innsjø
Bredde ved normal vannst.
Dybde ved normal vannst.
Ravine/v-dal/u-dal/slette
Blokker/stein/grus/sand/
lee
ErosJon/transport/sedimen-
tasJon
Variasjonsmønster og bredde
Heander/bifurkasjon
Barskog. løvskog
Losmasser i strandbrinker
Skog/myr/dyrket mark/
urbanisert
Antall og størrelse v til
løp
Hål fra hypsografsk kurve
Areal ( km2  I

G. Spes1al1teter

TYPE (vassdraglelvestrekning)

hoyfjell
skog
kystnert
løsmasser (avhengig av morin
grense)
paleisk dal
iserodert dal, U-dal
fluv1al dal, V-dal
hydrologiske regioner
bart berg, tynt usammen-
hengende morenedekke
morene/glasifluvialt møterialc
leire
breområder
anastomose
meander
foss
stryk
rette strekninger
elveslette
uberørt
kanal2sering
overføring av vann
regulering av vannføringen
drenering i kalkbergarter,
devonske bergarter
spesielle formelementer
(delta. sandur, elvt"le1e.
terasser, vifter)
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Fig. 1. The specific sediment yield of Norwegian rivers (fra
Bogen & Nordseth 1986).

delt inn i fysiske vannkvalitets- og sedimenttransportregioner

(Brandt 1982, 1986).

L SS F R V N G TS OV D P

Gudbrandsdalslågen med sideelven Otta er karakterisert ved at de

lper gjennom utpreget glasialt formede dalfører. Dalbunnen er

forholdsvis bred og åpen selv om vekslingen mellom videre

bassenger og smale partier er et gjennomgående trekk. Den gla-

siale utforming trer også klart frem i lengdeprofilet der en

veksling mellom overfordypninger og bergterskler er meget frem-

tredende. I bergtersklene er det ofte utviklet tilpasningsformer

(canyoner) .
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Disse storformene er karakteristiske og danner bibetingelser for

den fluviale dynamikken i vassdraget. Karakteristiske trekk ved

Lågen er alle de dypt nedskårete sideelvene som har bygd opp

større vifter mot dalbunnen. Viftene består av grovkornet mate-

riale og presser vanligvis hovedelva over til motsatt dalside.

Nedstroms er hovedlpet gjerne oppsplittet med flere bankedannel-

ser som flge av sideelvenes materialtilfrsel.

Viftene har ogsa en oppdemmende effekt p hovedlppet oppstroms.

De grove partikkelstrrelsene som er blitt tilf6rt elveldpet har

ikke Lågen kompetanse til å frakte videre. Viftene danner derfor

lokale erosjonsbasiser for lØpsutviklingen oppstrøms. Karakteris-

tiske trekk ved vassdraget der vifter munner ut i hovedelva er

derfor:

slakere gradient og finere kornstørrelser oppstrøms.

smalt, tilnærmet rettlinjet lØp, grove kornstørrelser og

knekk i gradienten der vifta møter hovedelva.

utflating av gradienten, gradvis avtagende kornstørrelser og

utviklet bankesystem ("vifteslep") nedstrms viftene.

Denne vekslingen foregår over forholdsvis korte avstander og er

derfor vanligvis ikke skilt ut som egne strekninger i klassifiser-

ingen pga. inndelingens målestokk. Ved en mer detaljert kartlegg-

ing må disse områdene inn. Likedan er dette så typiske trekk at

de må inngå i en mer detaljert analyse av vassdraget, totalvurder-

ingen og konklusjonene.

For ikke a gjore inndelingen for detaljert og komplisert er kun

fire parametre valgt ut for å danne basis for klassifiseringen

(Tab. 5). Grunnlagsmaterialet som kun er befaring og ellers gene-

relle kunnskaper om vassdraget tilsier heller ikke en mer detal-

jert klassifisering.

Parametrene er valgt ut fra en fluvialgeomorfologisk basis for å

beskrive de fysiske forhold ved vassdraget. En umiddelbar svakhet

er at st6rre kninger i vannfringen ikke inngAr. Dette vil imid-

lertid bli tatt hensyn til i vurderingen av de ulike vassdrags-

typer.
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Med utgangspunkt i tab. 5 er det lagd en oversikt over de ulike

lpsstrekninger som er representert i Gudbrandsdalslagen og side-

vassdraget Otta (Fig. 15). Klassifiseringen gir bare en generell

oversikt og skal være et hjelpemiddel til en mer detaljert over-

sikt dersom det er nskelig. Det er lagt vekt p# & fl fram de

ulike delstrekningenes representativitet. Ved å supplere med

Fig. 3 skulle områdenes grad av urørthet eller hvilke tekniske

inngrep som er dominerende, komme fram på en oversiktlig måte.
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Tabell 5. Kriterier som danner  basis  for elvestrekningsklassifiseringen i hoved-

lepet til Gudbrandsdalslagen og Otta.

Kriterier Kode Type-trekk ved elvestrekningen

Lops gradient G1 Ingen gradient - inns jo

G2 Liten gradient - stilleflytende

GJ Lav gradient - veksling mellom stilleflytende og

stryk

G4 Middels gradient - stryk

GS Middels stor gradient - stryk vekslende med mindre

fossefall

G6 Høy gradient - foss

Bunnmaterialets K 1 Vesentlig sand

partikkelstørrelse K2 Veksling sand/grus

K3 Vesentliggrus

K4 Vekslinggrus/stein

K5 Vesentlig stein

K6 Bart fjell/immobiltsteinmateriale

Lopsmonster L 1 Oppsplittet løp med bankedannelser - anastomose

L2 Overgangssone mellom buet og oppsplittet løp, banke-

dannelser

L3 Buet lop - meander

L4 Rett lop

LS Kanalisert eller sterkt forbygd løp

Former i tilknytning F1

til elvelopet F2

Større avsetninger i elvas nivå - elvesletter

Fluvial avsetning i innsjø/vatn - delta

F3 Fluvialt oppbygd eller omformede avsetninger langs

lopet - mindre utstrekning

F4 Canyon eller elveløp i fast fjell, imobilt bunn-

materiale
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6. DELOHRADER

1 1 5

Losna, 181 m o.h., er lokalisert i Lågen oppstrøms Tretten. Inn-

sjøen, med et areal på ca. 12 km, er 12 km lang og har en maksi-

mal bredde på 1 km. Ved Vm. 412-12 Losna, har Lågen et nedbørfelt

pa 11087 km. Vannfringen er registrert siden 1896. Avl6pet

gjennom året er karakterisert ved høy sommervannføring (maksimum i

juni med 686.5 m'/s eller 61.9 l/s/km) og forholdsvis lav vinter-

vannfring (minimum i mars med 54.4 m'/s eller 4.9 l/s/km?) (Fig.

16). Midlere arsavlop for perioden 1896-1984 er 244.8 m/s (22.1

l/s/km?).

Reguleringen av Lågen ble innledet i 1943, noe som medførte

endringer i avlØpsfordelingen gjennom året. Ved Losna er vinter-

vannføringen fordoblet, mens sommervannføringen er tydelig redu-

sert (Fig. 17). Tilsvarende endringer foreligger ikke ved Vm.

411-11, Rosten, som representerer en uregulert del av Lågen (Fig.

18). Den reduserte sommervannføringen ved Losna skyldes fylling

og magasinering av vann  i  reguleringsmagasinene. Den Økte vinter-

vannføringen skyldes tapping av magasinene. Reguleringen av vass-

draget har sannsynligvis medført at antallet av store flommer er

redusert (Fig. 19), samt endret gjentakelsesintervallet for "bank-

full" vannføring. Ved å anta et gjentakelsesintervall på 1.58 år

under naturlige forhold (Oury 1970) har beregninger vist at denne

vannføringen (1320 m?/s) under det nåværende regimet har et gjen-

takelsesintervall pa 2.9 år. Analyser viser tilsvarende at regu-

leringene har Økt gjentakelsesintervallet for alle flomstørrelser

(Hagen 1979).

Losnas naturlige selvregulering gir en markert dempning av flom-

toppene. NVE's beregninger i forbindelse med storflommen i 1938

viser dette. Under flomkulminasjonen var vannføringen i Losna

2850 m/s mens den ved Harpefoss oppstrms Losna var hele 3770 mn
(Hagen 1979).



- 45 -

700

.soo

300

100

M M s 0 N D

Fig.

Fig.

16.

1 7 .

800

600

400

Lågens
Losna,

avløpsfordeling gjennom året ved vm. 1412-12
basert på månedmidler for perioden 1896-1985.

d,,
' \t

I  \
I \

I \
I \

I \
I \

I \

/ \

· 'I \' :'I \.

I '

' ' ' ......
' ..

-----  1921-40

----------  1961-80

200 I
I

I
I

I
I____________________/ .. _----

A M 0

Lågens avløpsfordeling gjennom året ved vm.
Losna, basert på månedsmidler for perioden
perioden 1961-80.

N D

412-12
1921-40 og



- 46 -

120 .,,
4

, I
I  \

\

80

40

I
I

,',
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

'I

\

'\
\
I
\
\

\
\
I

''''.\
' \

\
\

\
\

\.
\

ea.

-----1921-40

- --------  1961-80

AM M A s 0 N D

Fig. 18. Lågens avløp gjennom året ved vm. 411-11 Rosten,
på månedsmidler for perioden 1921-40 og perioden
80.

basert
1 9 6 1 -

Rrs
•  000

lOOO

:co

1000

1,00 05 IC 15 20 25 30 35 0 5 50 55S 60 55 9
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1943 (etter Hagen 1979).
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Losna har utlop over en lsmasseterskel ved Tretten, og fdlger en

relativt trang buktende glasialt utformet dalbunn. Ved Lågens

innløp i Losna er det bygd ut et langstrakt delta. Deltakanten er

lokalisert ved Bråstad. En avgrensning av deltaet oppstrøms er

vanskelig å foreta uten nærmere sedimentundersøkelse. Sannsynlig-

vis hadde Losna en langt større utstrekning etter istidens avslut-

ning enn idag. I postglasial tid har deltaet blitt bygd frem til

den nåværende posisjon. Deltasletten, en elveslette som er ut-

viklet på topplagene av et delta (Bogen 1983), strekker seg

muligens helt opp til Hundorp, en avstand på ca. 23 km. Deltaut-

viklingen er avhengig av materialtilfrsel gjennom hovedlopet og

sidelp samt vannstandsvariasjonene i sjen.

Fra Hundorp til Losna har Lågen liten gradient, et fall på ca. 4

m. På strekningen er det dannet elvesletter. Elva er bred og

grunn med midtbanker og vegetasjonsdekte yer. Materialførende

sideelver (Tromsa, Frya, Våla og Steini) har lagt opp store

vifter og presset elva over til motsatt dalside. Konsekvensen er

et smalere lp og pkt adient. Nedstr@ms viftene, serlig ved

Frya og Vala, er det et..blert "vifteslep" (stein/sandbanker).

De fluviale prosessene som skjer på strekningen Hundorp - Losna

påvirker utbyggingen av Losnas delta. Målingen av supensjons- og

bunntransporten ved Hundorp og Fåvang viser store forskjeller

mellom hva som transporteres inn og ut av elvestrekningen. Bunn-

transportandelen er svert hy og det antydes årlig omlag 310.000

tonn ved Hundorp og 140.000 tonn ved Fåvang. Tilsvarende for sus-

pensjonstransporten antydes 120.000 tonn ved Hundorp og 95.000

tonn ved Fåvang. Målingene tilsier en betydelig Arlig akkumula-

sjon på strekningen. I tillegg til det materialet Lågen tilfører,

blir det tilført sedimenter fra sideelvene. Målinger i Frya, Våla

og Tromsa antyder en total årlig tilførsel av suspensjonsmateriale

på omlag 5.500 tonn (Hagen 1979). Det er ikke foretatt bunntran-

sportmålinger, men materialet i og nedstrøms viftene viser at det

er en betydelig tilfrsel. Endret avlpsregime som fdlge av regu-

leringen av Lågen har sannsynligvis Økt akkumuleringen av sedi-

menter på strekningen. Iflge lokalbefolkningen har det pågått
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en kontinuerlig oppbygging av banker de siste 30-40 Arene (Hagen

1979).

Pålagringsmønstret i deltaområdet preges av en fremrykkende delta-

front, noe som medfrer at det foregAr en aggradasjon i lopene og

på elveslettene bakenfor. Sedirnentasjonsstudier  i  Losna tyder på

at det meste av sedimentasjonen foregår innenfor en sone på ca.

600 rn fra deltakanten (Hagen 1979).

De største transportmengdene for suspendert materiale i Lågen er

registrert under snøsmelteflommen. Bresmelteflornmen har noe

lavere verdier (Hagen 1979). De viktigte kildene for suspensjons-

transporten er derfor lokalisert andre steder enn i Ottavassdraget

hvor bl.a. VAgvatn og Ottavatn fanger opp hele bunntransporten og

det meste av suspensjonstransporten. Malinger i samlpsomrAdet

Otta/Lagen indikerer at forholdet mellom tilført suspensjonstran-

sport fra vassdragene er  i  forholdet 1:2 (Kap. 6.2.). Partikler

større enn 125 urn ble ikke påvist fra Otta. Otta bidrar heller

ikke med bunntransport av betydning. De målte verdier tyder imid-

lertid pA at hovedmengden av tilførselen til Losnadeltaet stammer

fra sideelver og erosjon i tidligere fluviale avsetninger langs

Lågen nedstrøms Otta. Ravineerosjon, utglidninger, løsmasseskred

og fluvial erosjon langs og i lpene er de viktigste sedimentpro-

duserende prosesser for Losnadeltaet. Mere detaljerte underskel-

ser må utføres for å gi en mer eksakt kartlegging av sediment-

kildene.

AM N -

Oppstrms samlpet har Lgen og Otta nedb6rfelt pa henholdsvis

2074 km og 4150 km. Lagens avlop er bestemt av - og varierer

med nedbørens mengde og fordeling gjennom året, mens Ottavass-

dragets avløp er sterkt preget av smelteprosesser og magasinering

i bremassene (Fig. 20) i tillegg til driften av kraftverkene.

Sedimenttilførselen til Lågen er vesentlig forårsaket av fluvial

erosjon i kvartære og alluviale løsmasser samt massebevegelse i

form av skred/utglidninger og ravinering. Materialproduksjonen i

Otta er dominert av breerosjonen. Massebevegelse, ravinering og
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fluvialerosjon i løsmasseavsetninger må betraktes som sekundære

materialkilder, selv om de lokalt kan være dominerende.

Bortsett fra enkelte mindre vatn i høyfjellet er Lågen uten inn-

sjøer og den naturlige selvreguleringsevne blir derfor liten.

Vassdraget er uten strre sedimentasjonsbassenger og sedimenter

som fraktes ut i elvelbpene vil derfor lettere "vandre" nedstroms.

I Ottavassdraget er det flere større innsjøer som fanger opp bunn-

transporten og en stor del av suspensjonstransporten fra feltene

oppstrøms. Ottavatn og Vågåvatn drenerer breområdene og virker

dermed som en stor sedimentfelle. Vågåvatn har et nedbørfelt på

3445 km2 og et maksimaldyp på 85 m. Arealet av Ottavatn og Vågå-

vatn er 28 km2. Ca. 5 av Ottavatns nedbørfelt består av breer,

mens Bvras bredekning er rundt 9.5% (strem & Ziegler 1969).

Nesten hele Ottavatn og en større del av Vågåvatn er gjenfylt som

en flge av den store materialtilførselen. Det er kun suspen-

sjonsmateriale som transporteres ut i Vågåvatn fra Ottavatn

(Elster 1986). Idag er det Bvra som frer de strste sediment-

mengdene ut i Vågåvatn. Sedimentasjonen i Ottavatn er beregnet

til 20 000 tonn/år (Elster 1986), mens suspensjonstransporten i

Bvra er anslått til 155 000 tonn for året 1985. Hele 90 stammer

fra breerosjonen i nedbdrfeltet (Skarbdvik 1986).

Kornfordelingen av suspensjonsmaterialet viser at kun partikler

mindre enn 125 um passerer gjennom Vågåvatn (Fig. 21). Kornfor-

delingskurver i Otta ved samlop L&gen (Fig. 22) viser at ingen

prøver inneholder større partikler enn 125 urn. Dette tyder på at

Lalmsvannet nedstrms Vgvatn fanger opp de større partikler som

tilføres vassdraget fra bl.a. Finnavassdraget. Midlere korn-

størrelser ved Otta ligger rundt 6 (0.016 mm) og hovedmoden

ligger i siltfraksjonene. største konsentrasjon ble målt til 23.5

mg/1 (28/5-1985).

Målinger foretatt i samlØpsområdet (Fig. 23, 24) viser at konsen-

trasjonene jevnt over ligger høyere i Lågen enn i Otta. Spesielt

er dette tydelig under flomperioder tidlig på sommeren. Under den

markerte vannfringsbkningen den 28/5 ble sommerens strste kon-

sentrasjoner målt i begge elver. Konsentrasjonen i Otta ble målt



- 50 -

•••

...
,..
,,.

'"

2e

••
10

.......

,.
J M 4 44 J J A O N D

Fig. 20.

Fig. 21.

Avløpet gjennom året ved 415-0 Lalm og 411-11 Rosten,
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til 23.5 mg/l, mens den samtidig prøve i Lågen viste hele 79.9

mg/l (Fig. 24). Partikkelfordelingen viser at sedimentene i Lågen

inneholder en "hale" av partikler større en 125 um, mens ingen av

prøvene fra Otta inneholdt partikkelstørrelser over 125 urn (Fig.

22). Enkelte prøver fra Otta viste en bimodal sammensetning med

en mode i leire/finsilt og en i grovsilt. Alle prøver fra Lågen

viser en unimodal sammensetning med maksimum i siltfraksjonen.

Ottas suspensjonsmateriale viser jevnt over en bedre sortering enn

Lågens. Midlere kornstørrelse (Folk & Ward 1957) viser at sedi-

mentene fra Lågen er grovere sammensatt enn suspensjonsmaterialet

fra Otta.

De dgnene det er tatt samtidige prover i elvene viste en suspen-

sjonstransport i Otta på 2415 tonn og i Lågen på 4517 tonn; eller

gjennomsnittlig 201 tonn i Otta og 376 tonn i Lågen hvert døgn

(Tab. 6). Omregnet til spesifikk sedimentproduksjon gir Otta 0.05

tonn/km? ddgn og L&gen .18 tonn/km? ddgn i mdleperioden. Sedi-

mentproduksjonen fra bredekte områder er imidlertid langt større

enn fra de prosessene som virker i Lågens nedbørfelt (Nordseth

1976, Bogen & Nordseth 1986). Dersom nedbørfeltene hadde like

spesifikke sedimentproduksjon skulle Otta gi hele 747 tonn/dgn.

Erosjonsprosessene i f.eks. Bvras nedbrfelt ga i 1985 en til-

førsel av suspensjonstransportert materiale som tilsvarer 0.46 t/

km dgn. Av dette var kun 10% betinget av andre prosesser enn

breerosjonen. Den store reduksjonen i materialtransporten i Otta

ved samlpp Lagen skyldes sedimentasjonen i Vagavatn.

Bunntransporten fra Otta ut i Lågen er antagelig liten som fdlge

av mangel på sedimentkilder. Tilførselen fra Lågen er ikke bereg-

net, men kanaliseringen har ført til større gradient og transport-

evne over store strekninger hvor elva tidligere sedimenterte mate-

riale (Lesja, Selsmyrene). Selv om forbygninger har fjernet flere

naturlige sedimentkilder tilføres elva en god del sedimenter,

bl.a. fra sidevassdragene (f.eks. Ula, Ilka, Lora). Elvelpet

viser tydelige tegn på aktiv bunntransport over det meste av

strekningen mellom Otta og samlp Lora. Av mangel pa sedimenta-
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Tabell 6. Transport for samlop L#gen/Otta i 1985.

Mengde i tonn/dogn.

Dato Lagen Otta

1 4% / 5 17 8 82
20/5 522 234
21/ 5 424 230
24/5 18 8 6 1
26/5 93 50
28/5 2111 752
30/5 442 582

/6 153 94
1 1 / 6 20 38
1 8 / 6 40 31
25/6 346 85

2 /7 67
9 /7 62

16  /7 44

2 3 /7 42 17 6
7/8 2 6

12 /8 257

sum 12 dogn 4517 2415
Gj.snt. pr. døgn 376 2 1

t/ m? døgn 0 .18 0.05

sjonsbasseng transporteres stein- og grusfraksjoner gjennom syste-

met og tilfres vassdraget nedstrms Otta.

Erosjonsproblemene som har oppstått nedstrøms Otta tettsted er an-

tagelig en langtidseffekt av reguleringen av Ottavassdraget og

forbygning/kanalisering i Lågen. Dynamikken innen de fluvial-geo-

morfologiske prosesser medfører at det etableres likevektstil-

stander mellom sedimenttilfrsel, partikkelstirreler, vannf6ring

og strmhastighet. Elvelpenes morfologi og monster utvikles slik

at systemet best mulig reflekterer de nevnte parametre. De

endrede forhold som oppstår etter f.eks. reguleringsinngrep for-

andrer betingelsene som har vært grunnlaget for utviklingen av det

naturlige fluviale systemet.

Bunntransporten i elver med grus og stein er styrt av en terskel-

verdi som er bestemt av partikkelstørrelsen. Ved strømhastigheter

lavere enn terskelverdien opphører bunntransporten. Sideelver kan



- 55 -

skape problemer ved at de frer stein/grus inn i hovedlbpet som

elva har for liten kompetanse og kapasitet til å frakte videre

(Karlsen & Stene 1978, Nordseth & Svantevold 1980). Slik agrada-

sjon kan føre til store problemer, men effekten oppstår vanligvis

først etter lengre tid. I Canada er slike problemer dukket opp

flere steder de siste årene som flge av reguleringer (Kellerhals

1982). Problemene består i lopsendringer og ny erosjon. Pro-

sessen akselereres ytterligere ved Økt vegetasjonsinnvandring.

Det antas vere flere årsaker til dette. Nordseth og Svantesvold

(1980) påpeker effekten av mer stabile bunnforhold og kt foru-

rensning, men også minsket sliping som følge av redusert material-

transport virker antagelig inn (Faugli et al. 1986). Vegetasjonen

pker ruheten i elvelpet og ker dermed sedimentasjonen i elve-

løpet. Effekten blir ytterligere begunstiget ved at flomtoppene

som hadde transportkapasitet til fjerne "overflødig" materiale

er sterkt reduserte etter en regulering. En slik utvikling er på-

vist i Hallingdalselva (Nordseth & Svantesvold 1980) hvor det også

konkluderes (s. 344-345):

"Arsakene til oppgrunning, bankevekst og den stadige tendensen
til innsnevring av det effektive elvelpet kan med andre ord
i stor grad henføres til et samspill mellom ulike konsekven-
ser av kraftregulering. Disse er redusert flomvannføring, og
transportkapasitet, langvarig og lav sommervannstand, hkt is-
erosjon og begroing i vassdraget pga. forurensning. Resul-
tatet innebarer en tilpasning mot et hydraulisk mindre effek-
tivt elvelbp. Dette skulle ogs tilsi at oversvmmelsesfre-
kvensen langs vassdraget i det lange lØp ikke endres i samme
grad som for den yeblikkelige endringen i flomvannfring
hver gang et nytt kraftprosjekt settes i drift. Dette er en
konsekvens som det foreløpig ikke finnes annet enn indisier
for  i  Hallingdalselva. Men i andre og mer masseførende vass-
drag er det en langtidseffekt som, hvis den ikke tas hensyn
til, kan redusere de positive konsekvensene av senket flom-
vannføring langs vassdraget. Det er ihvertfall et moment som
er blitt påpekt i reguleringsplaner for bl.a Glomma, Bvra og
Jostedla hvor tilpasningsdynamikken i elvelpet pga. den
aktive bunntransporten og ustabile bankevandring, kan gi en
atskillig raskere respons på et endret avl¢psregime. I så
henseende vil elvas reduserte hydrauliske effektivitet kunne
være en faktor som har store praktiske konsekvenser."

Regulert vintervannføringen kan føre til Økte problemer og dermed

Økt erosjons- og flomfare (Andersen, B. 1978). Slike problemer er

papekt flere steder; samlp Otta - Gudbrandsdalsl&gen (Be pers.

medd.), Hallingdalselva (Nordseth & Svantesvold 1980) og flere

steder  i  Canada (Kellerhals 1982).
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Pollvatn, 578 m o.h., er lokalisert i Ottadalen rett nedstrøms

Pollfoss (Fig. 25). To av Ottas sidevassdrag, Framrusti og

Glitra, loper inn i vannet ved Ottas innlop lengst vest i vannet.

Deltaet strekker seg noen hundre meter ut  i  vatnet. Hovedløpet

flger en s-form ut i Pollvatn.

Ved Vm.nr. 916 - Fredriksvatn (lokalisert øst  i  Pollvatn), er av-

l@pet registrert siden 1934. Avlpet i Otta er totalt endret som

flge av reguleringen av Breidalsvatn og Framrusti (Fig. 26).

Tappingen om vinteren har medf6rt hoyere vannstand og strre

gjennomstrømningshastighet i Pollvatn. Dette har endret isfor-

holdene og muligens Økt erosjonen  i  deltaets øvre deler noe.

Fyllingen av magasinene i var/sommerperioden reduserer det natur-

lige tilsig og fører derved til redusert gjennomstrmningshastig-

het og dempning av flomtoppene.

Pollvatn ligger i et typisk iserodert dalområde med hovedsakelig

morene i dalbunnen. Ved Ottas innløp i vannet er det lagt opp

store mengder løsmasser, sannsynligvis Ottas fossile vifte. Selve

deltaet består av en rekke vegetasjonsdekte øyer som er bygd opp

av sand og grusfraksjoner. Hovedstrømmen gjennom deltaet er for-

holdsvis stri pga. gradienten. I innlpsomradet er det enkelte

aktive erosjonskanter. Bunnformer og transportbanker, vesentlig i

grusfraksjonen, viser at det foregår en transport av sedimenter

fra og gjennom deltaets øvre deler ut i sjøens dypere partier

(Fig. 27). Disse stammer fra erosjon i deltaet og tilførsel av

materiale hovedsakelig fra Otta, spesielt under større vann-

fringer.

Kornfordelingsanalyser av bunnmaterialet langs hovedstrømaksen inn

i  Pollvatn (Fig. 27) viser at midlere kornstørrelse avtar fra 5.7

mm til rundt 0.6 mm over en avstand på ca. 100 meter i deltaets

øvre del. Ytterligere 200 meter nedstrøms avtok ikke midlere

kornstorrelse merkbart. I tillegg avtar de strste kornstrrel-

sene fra 32 mm til 8 mm over den øverste strekningen, mens det
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ikke ble påvist endringer mellom målestedene lengst nedstrøms.

Deltasystemet i Pollvatn kjennetegnes ved at den grovere del av

bunntransporten faller raskt ut, samtidig som strømhastigheten er

tilstrekkelig stor til bringe partikler i sand/fingrus ut til

deltakanten. Dette forklarer igjen deltaets, etter forholdene

store gradient. Deltaet i Pollvatn er antagelig bygd opp av bunn-

transportert materiale. Den store gjennomstrømningshastigheten

frakter det meste av det finere suspensjonsmaterialet videre ned-

str@ms.

I forhold til andre deler av Ottavassdraget virker både Otta,

Framrusti og Glitra lite aktive i en fluvial sammenheng. Både

bunn- og suspensjonstransporten synes begrenset. Dette gjen-

speiles også i deltaområdet i Pollvatnet som helhetlig vurderes

som lite aktivt. Sannsynligvis har deltautvikling vært langt mer

aktive under andre hydrologiske forhold enn de som råder idag.

6.4, TORA

Tora (Fig. 28) har et nedbørfelt p 271 km?, lokalisert i Skjåk

kommune. Området er avgrenset av Veslfjellryggen langs Vulueggi

til hydene sir for Torsbreen - nordst mot Torseggi som flges

til Kupen og Bruni mot sørøst - Veltdalseggi til Karih, over

bandet mot Pyttbudalen - Benkehi over Hammaren - nordre Bolla -

Kyrkjehalsen - StorhØ - Digerkampen - Storbreen - GrAh til Skarv-

dalseggen og vestover flyområdet til Billingen.

De nordøstlige deler blir drenert av Tverråi. Torsvatnet med et

areal på 6.5 km2, er den største innsjøen. Bollvatnet, Sprong-

vatnet og Storvatnet, alle med areal på ca. 1 km2, ligger i nord-

øst og drenerer til Tverråi via Sprongi. Fysa drenerer områdene

i srst. Elva har to lp, vesle og store Fysa, og lper sammen

med Tora ved Billingen.

Med unntak av et areal pa 7 km i sr ligger hele nedborfeltet

over 1OOO m o.h. (Fig. 29). Høyeste top, 2O14 m o.h., ligger i
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fjellmassivet Gr&h i øst. Nord for Gråhømassivet ligger den

største breen; Storbreen.

Toras avlbp er blitt malt siden 1966 ved Vm. 1605 - Tora. Avlps-

stasjonen er lokalisert ved Billingen og drenerer 260 km2. Kun 6

km? (2.3) er breer. Selv om vassdraget hydrologisk ikke er

klassifisert som et brevassdrag viser avlpsfordelingen gjennom

året felles trekk med nerliggende brevassdrag. Vassdraget har en

hy sommervannfring (ca. 30-70 m?/s eller 115-270 1/s/km i juni

- juli) og lav vintervannf@ring (under 2 m/s eller 8 l/s/km? i

januar - april). Arlig middelvannfiring er ca. 11 m?/sek. Den

h@bye sommervannfringen skyldes sannsynligvis sen sn@smelting i

hdyfjellet.

Området domineres av avrundete fjellformasjoner og grunne bassen-

ger (paleisk overflate). Dalsystemene har tydelig u-form med

flere overfordypninger i lengdeprofilet. Torsdalen er hengende i

forhold til Ottadalen. Landskapet er preget av glasiale erosjons-

prosesser under nedisningen i kvartær. Mot vest dominerer steile

og høyere fjellmassiver som inneholder botnformer. Typiske botn-

sjper er vann 1613 m o.h. og 1548 m o.h. i Skarvedalen mellom Grå-

h og Skarvedalseggen.

Tora har erodert en større canyon (tilpasningsform) mot samløp med

Otta. Sideelvene Tverråi og Fysa har erodert seg ned i berg-

grunnen for å tilpasse seg Torsdalens nivå. Spesielt Fysas

canyon gir et mektig inntrykk. Disse yngre nedskjæringene står i

stor landskapsmessig kontrast til den avrundete, rolige viddeover-

flaten som dominerer området. Sannsynligvis er de dannet ved både

subglasial og fluvial erosjon.

Flere steder i området setter morenerygger på tvers av dalret-

ningene sitt preg på landskapet (mest utpreget ved vestre og

midtre Drtjrning), men også lokalt i Torsdalen, ved Torsvatn og

langs FØysas lØp. Viddeområdet er dekket med forholdsvis tynt

morenedekke. Mellom Lille og Stor-Føysa samt videre mot nordvest

(i Langedalen innerst i Torsdalen og øst for Torsvatn), er det

striper i morenedekket ("fluted surface") (Sollid & Kristiansen
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1983). Disse viser en isbevegelsesretning i området mot nordvest

under siste fase med aktiv is i området. Øst for Torsvatn synes

imidlertid retningen å være mot nord (eller svakt nordstlig).

Ved Billingen er det lagt opp en større løsmassevifte med antyd-

ninger til ulike terrassenivåer. Tilsvarende har Tverråi lagt opp

en større vifte mot Torsdalen.

Canyonstrekning ned mot Otta har stor gradient. Generelt tyder

materialet i lØpet på liten bunntransport, men enkelte steder kan

det registreres større avrundete stein som kun transporteres under

strre flomvannfringer.

Oppstrøms canyonen har elva vekslende gradient, fra stilleflytende

partier til strykpartier over terskler. De slake partiene er opp-

fylte småbassenger hvor elva har utviklet bankesystemer. Lpssys-

temet virker fasilt, men en viss transport foregår under større

vannfringer.

Tverri har bygd opp en strre vifte ved samlpet med Tora. Ned-

strøms vifta er det utviklet et bankesystem i steinfraksjonen.

Vifteslepet er et resultat av at Tora ikke har kompetanse til å

frakte det groveste materialet videre. De vegetasjonsdekte

bankene viser at systemet er lite aktivt (stabilt) under dagens

hydrologiske forhold. Materialet i løpene tyder imidlertid på at

det er en viss bunntransport under større vannføringer. Oppstrøms

vifta er Tora grunn og bred med liten gradient, sannsynligvis et

resultat av at Tverråis vifte har demmet opp elva. Materialet i

lpet er mer finkornet enn nedstrøms vifta.

Tora m karakteriseres som et typisk hoyfjellsvassdrag. Tilfdrsel

av sedimenter fra breene er svært begrenset. Materialet blir

akkumulert i vannene rett nedstroms breene. Lpserosjon i eldre

kvartære avsetninger gir noe bunn- og suspensjonstransport. Mate-

rialet som er lagt opp ved Toras samløp med Otta vitner om langt

større aktivitet under andre hydrologiske og klimatiske forhold.
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6.5. TRI

Ostri (Fig. 30) har et nedbørfelt på 481 km2 og drenerer de nord-

østlige delene av Breheimen. Området avgrenses av Skutflyi -
Sotskarvet (1573 m o.h.) - Fortundalsbreen - Tverrådalskyrkja

(2088 m o.h.) - Rykjeskardshi (1808 m o.h.) - Rivenoskulen (1943

m o.h.) - Greinbreen - Sprongeggi (1714 m o.h.) - Handspiken -
Tverreggi (1768 m o.h.) - Austdalsnosi (1755 m o.h.) - bandet

mellom Kupvatnet (1265 m o.h.) og Blankbergtjern (1274 m o.h.) -
Sikilbreen - over Bandet til Sekkebreen (1920 m o.h.) - Dyringshi

(1814 m o.h.) - Oppose (1295 m o.h.) til samløp med Otta ved Dønn-

foss (ca. 450 m o.h.).

Med unntak av hoveddalføret inn til Mysubutta samt nedre deler av

Tundra ligger nedbørfeltet høyere enn 1000 m o.h. (Fig. 31).

Vassdraget har sitt utspring i Blankbergvatn ved vannskillet mot

Jostedla og renner herfra i sørøstlig retning via Mysubuttvatn

gjennom Mysubuttdalen. Etter samløpet med Syrtbutta har elva

minimalt fall. Strekningen blir kalt Stilla. Ved Sota renner

elva ut i Liavatnet som er den strste innsjpen (2.6 km). Fra

Liavatn renner Ostri i nordøstlig retning til samløpet med Otta.

Tundra, med et nedbrfelt pa 109 km, er strste sidevassdrag og

lper sammen med Ostri rett fr samlpet med Otta.

I Ostrivassdraget er det to avlpsstasjoner, Vm. 1476-0 Liavatn

(ved utløpet av Liavatn) og Vm. 1609-0 Tundra (ca. 1 km oppstrøms

samløpet med Ostri). Vm. 1476-0 Liavatn har vært i drift siden

1961. Det tilhørende nedbørfeltet er 235 km2 hvorav 28 km (11.9%)

er breer. Breprosenten klassifiserer Ostri som et brevassdrag

(Wingård 1978). Vassdragets avløp gjennom året, karakterisert ved

lav vintervannføring (ca. 0.5-2.0 m3/s eller 1.1-8.5 1/s/km?  i

perioden desember - april) og hy sommervannfring (ca. 15-50 m'/s

eller 63.4-212.7 1/s/km? i perioden juni - august), flger det

typiske avlpsmnsteret for et brevassdrag. Midlere årsavløp er

9.9 m?/s eller 42.3 1/s/km? for perioden 1965-81.
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Vm. 1609-0 Tundra ble opprettet i 1966 og er fremdeles i drift.

Det tilhdrende nedbirfelt er p 135 km hvorav breer utgjr 9.4

km2 eller ca. 7. Tundra er dermed klassifisert som et brevass-

drag. Avløpet gjennom året viser tydelig innslaget av breer med

maksimal vannfring i sommerm&nedene juni - juli (10-20 m'/s eller

74-148 1/s/km) og minstevannfring i vintermanedene november -

april (under 1 m?/s eller 7 l/s/km). Midlere Arsavlp er ca. 4

m?/s.

Ostrivassdragets indre område består av dalfrene Mysubyttdalen og

Syrtbyttdalen med Sprangdalen. Nedstroms fdlger elva Ostridalen

til samløp med Otta. Dalførene er tydelig glasialt utformet med

et U-formet tverrprofil, bratte dalsider, overfordypninger og

"klyper". Lengdeprofilene knekker innover med lengre flate om-

råder avbrutt av kortere strekninger med større gradient. På

disse "knekkstrekningene" har elva erodert i undergrunne og sted-

vis dannet klare tilpasningsformer (canyoner). Samme fenomen gjør

seg gjeldende der sideelvene knekker fra de flatere viddeområdene

ned mot de steilere dalsidene. Dreneringssystemet har på denne

måten erodert yngre fluviale former med skarpt relieff i den

roligere glasialt modellerte overflaten.

Breområdene er vesentlig lokalisert til de høyeste fjellmassivene

vest og nord (Fig. 30). Nedbørfeltet inneholder mange mindre

sjøer i tilknytning til breområdene som ofte har form av botn-

sjper. De stbrste er indre Svertjbrnin, nedre Svertjern, Siver-

bandtjern og Vastvetnatjrnind. I dalbunnen danner flere av de

glasialt formede overfordypningene storre og mindre innsjøer. De

største er Liavatn, Mysubuttvatn, Syrtbuttvatnet og RØykeskål-

vatnet. Den langstrakte formen og bergterskelen i utløpet er

karakteristisk for slike glasialt dannete innsjpbassenger (fjord-

sjer). I Ostridalen er det flere tilsvarende basseng som har

vært mindre sjøer i tidligere tider, men som idag er gjenfylt av

elvetransportert materiale (området innefor Sota og Bråtan er

klassiske eksempler). Områdene er idag preget av flere elveløp,

banker og fossile lp som vitner som tidligere tiders drenerings-

veier. I fjellområdene har bekker og mindre elver enkelte steder

fylt mindre fordypninger, og dannet fluviale former (mikroformer).
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De kvartære løsmasseavsetningene, vesentlig morene, er mektige i

dalbunnen og nedre del av dalsidene. Fjellområdene har et for-

holdsvis tykt sammenhengende morenedekke.

Sideelvene har en rekke steder lagt opp vifter i dalbunnen. I

flere vann har elven bygd ut deltaavsetninger. De største er

lokalisert i Liavatn og Rykesklvatnet.

Ostri nedstrms Rykesk&lvatnet

Ved samløp med Otta har Ostri bygd ut en stor vifte med slak gra-

dient. Vifta har presset Ottas lØp over til motsatt dalside.

Flere fossile lØp vitner om stor aktivitet i tidligere tider.

Dagens elveløp er forbygd for redusere erosjon og for hindre

elva  i  ta nye lop under flom. Ved Tundras samlp med Ostri kan

forskjellen i elvenes suspensjonstransport tydelig registreres.

Ostri er klar og Tundra er grå noe som indikerer en merkbar for-

skjell i suspensjonsmaterialets partikkelsammensetning. Forklar-

ingen er at Tundradalen mangler sedimentasjonsbasseng. I Ostri er

det flere større og mindre sjøer samt slake elvestrekninger hvor

det meste av elvas materiale blir sedimentert. Målinger i Ostri

opp- og nedstrms samlbp viste sm& konsentrasjoner 1-10 mg/l.

Nedstrms samlp var konsentrasjonene gjennomg&ende hyere enn

oppstrms.

Oppstrøms samløp Tundra har Ostri skåret seg ned i berggrunnen og

dannet en canyon. Dette er en tilpasningsform mellom Ottadalens

bunn og en utvidelse (glasialt bekken) i Ostridalens nedre del.

Oppstrøms terskelen vider dalen seg ut og bunnen er fylt med løs-

masser. En klar indikasjon på den lave gradienten er at elveløpet

meandrerer (går i store buer). Materialet er finkornet med banker

av sand og grus. Elva eroderer i yttersvingene og sedimentere

materialet i innersvingene (innersvingsbanker).

Ved Bråtåsagi har elva erodert seg gjennom en bergterskel og

dannet en liten canyon. Erosjon i slike terskler er resultat av

elvas arbeid (erosjon) for å tilpasse seg det lavere nivået ned-

strøms. Oppstrøms Bråtåsagi ligger et gjenfylt bekkenområde hvor

Bråtavann nå er iferd med fylles opp av finsedimenter. Opp-

strbms vannet deler elva seg  i  flere lop. Lopsmonsteret er kom-
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plekst med bade meanderbuer, oppsplitting og bankedannelser. De

ulike lpsformene kan relateres til ulike vannførings- og tran-

sportforhold over en lengre tidsperiode. Bunnmaterialet er

vesentlig finkornet. Bortsett fra en viss aktivitet langs hoved-

lopene synes hele systemet A vere stabilt. Den vestre delen av

bassenget (vest for brua ved Rusti) ligger noe hyere enn basseng-

omradet i st. I denne "vre delen" er det en rekke trrlagte

elvelp. I dalsida mot Skautflyi har uttallige bekker erodert

mindre lØP i de mektige moreneavsetningene. Kollungselvi har tid-

ligere erodert mye og bidratt med materiale til Ostri. Liten

aktivitet preger de resente prosesser.

Nedstrms Kollungsbru har Ostri erodert en dyp og smal canyon

gjennom en bergterskel hvor elva går i strie stryk. I bassenget

oppstrøms vitner flere fossile lop om tidligere tiders fluviale

aktivitet. Flere vegetasjonsdekte banker indikerer en stabilitet

under dagens forhold.

Ostri har erodert en smal og dyp canyon i den nedre del av berg-

terskelen som demmer opp Liavatn. Sideelven Svra har bygd opp en

stor vifte like ved utløpet av Liavatn. Den vegetasjonsdekte

overflaten vitner om liten resent aktivitet. Sedimentasjons-

basseng (Nedre Stvtjern) og f& aktive sedimentkilder medfrer at

elva vesentlig fører suspensjonsmateriale.

Spvra har skåret seg ned i berggrunnen og dannet en yngre, skarp

fluvial nedskjæring  i  den eldre overflaten. Dette er en tilpas-

ningsform til det glasialt formede bassenget/dalen lenger oppe.

Ved Langseterstulen er Liavatnet delt av en moreneliknende avset-

ning. Innenfor denne er Liavatn helt oppgrunnet. Antagelig

passerer en god del sedimenter, noe en oppgrunning utover i Lia-

vatnet ogsa tyder p&. Ved Sotaseter har elvelppet form av

meanderbuer. Ostris delta er noe spesielt da det mangler en klart

avgrenset deltaslette. Det er heller ingen klar definert delta-

plattform eller deltakant. Systemet virker lite aktivt under

dagens forhold.
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Oppstrøms Sotaseter smalner dalen. Mindre fordypninger/utvidelser

er fylt med finmateriale (Stilla).

Rykeskalvatnet er nesten gjenfylt. Deltaet som ikke er srlig

aktivt idag, inneholder flere interessante former (buer og lp).

Mysubuttdalen

Mysubuttdalen faller trinnvis ned til ROykeskAlvatnet. Dalen er

omgitt av flere breer. Store mengder av det breproduserte mate-

rialet blir avsatt i vannene foran breene eller i vann nedstrøms.

Ved Mysubuttseter har elva bygd opp en elveslette i et gjenfylt

bekken. Lppsmonsteret er anastomoserende med flere "fossile"

vegetasjonsdekkte banker. Finere flomsedimenter oppå bankene

viser at elva frakter endel materiale under flomsituasjoner. Selv

om systemet virker tilsynelatende stabilt, vitner transportformer

i bunnmaterialet om en viss aktivitet. Materialet (Fig. 32) er

forholdsvis grovt med en midlere kornstørrelse på 6.0 mm. Hoved-

moden ligger i grusfraksjonen. Sedimentene i sandfraksjonen er

dårligere sortert enn grusfraksjonen. Dette kan skyldes ulike

transport- øg sedimentasjonsforhold. Sannsynligvis er materialet

korttransportert.

Flere mindre erosjonskanter i bankesystemet er antagelig material-

kilder for det meste av bunntransporten, selv om noe tilføres fra

gjenfylte basseng oppstrøms. Noe av det finere materialet til-

f6res ogsa fra breerosjon.

Syrtbyttdalen

Syrtbyttdalen er hengende i forhold til Ostridalen. Det største

vannet, Syrtbyttvatnet, synes demt opp av en morene på tvers av

dalen. Syrtbytta virker lite materialførende. Vannene innover

Sprangdalen og mot Sumarkvilholdet fanger antagelig opp det

vesentligste av de breproduserte sedimentene. Sprangdlas delta i

Syrtbyttvatnet er lite og indikerer lav transport. Erosjon i

morenemateriale langs elvelpet virker minimal.

Ostrivassdraget er rikt på fossile og mindre aktive fluviale for-

mer. Både erosjonsformer (canyoner, raviner) og sedimentasjons-

former (delta, elvesletter, vifter) vitner om tidligere tiders
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Fig. 32. Bunnmateriale i grusbanke ved utløp av gjenfylt basseng
v/Mysubutta, kumulativ fordeling.

fluviale aktivitet. På denne måten ligger mye historie skjult i

Ostrivassdraget. Dagens fluviale prosesser synes å være typiske

for vassdrag uten breer i nedbørfeltet. I de brenære områdene er

transporten større, men antagelig blir det meste av materialet

sedimentert i de mindre innsjøene.
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De fluviale formene i Ostridalen danner stedvis kompliserte syste-

mer. Former i finmateriale dominerer helhetsinntrykket. Noe ero-

sjon, transport og sedimentasjon foregår langs elveløpet, men pro-

sessene synes a arbeide langsomt under dagens forhold.

Fluviale lokaliteter av særlig interesse  i  Ostrivassdraget

Canyonstrekninger (Bråtåsaga, nedstrøms Kollangen bru, ned-

strøms Liavatn).

Meanderstrekning (ved Vttaneset).

større gjenfylt bekken med flere fluviale former (Bråtå-

grendi).

St@vas vifte.

St6vas tilpasningscanyon.

Ostris deltaområde i Liavatn.

Fluvialt komplisert system i Stilla.

Deltaet i Rdykeskdlvatnet.

Tundra

Tundra er Ostris strste till@pselv. Fra vannskillet mellom

Tundradalskyrkja og Holtåtindan strekker Tundradalen seg ca. 20 km

mot nordst til samlp med Ostri ved Bruvoll. Dalen berer preg av

glasial utforming. Den har en utpreget U-form, bratte dalsider og

knekker i lengdeprofilet. Tundradalen er hengende i forhold til

Ottadalen og Ostridalen. Fjellområdet i nord og vest har vidde-

karakter med avrundede topper og grunne innsjøbekkener av fjell-

viddetypen. Området er rikt på løsmasser, vesentlig morene.

Morenedekket er stripet (fluted surface) i en sørvestlig-nordøst-

lig retning. Stripene viser isens bevegelsesretning under av-

smeltingsperioden. PA Hjellflyi er det en sverm drumliner som

tilsvarende indikerer bevegelsesretningen. Spylerenner i fjell-

sida mot Gjuvkampen dokumenterer drenering mot Ottadalen.

P& dalens srstside rager fjellmasivene (Holatindan, Hestdalshdg-

di og Tvenefjellet) 4-500 m høyere opp enn fjellene i nord. Rundt

Holåtindan og HestdalshØgdi ligger breene som drenerer til Tundra-

dalen.
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Tundradalen ender i en botn. Nedre del av dalsidene er dekket av

tildels mektige moreneavsetninger. Elvene fra breene rundt Holå-

tindan (spesielt Ytre og midtre Gjelåi) har bygd opp vifter i dal-

bunnen. Nedstrms Ytre Gjel&is samlp med Tundra er et basseng i

dalbunnen fylt igjen og en elveslette med et anastomoserende lps-

mønster er utviklet. Dette er aktivt idag.

Flere av sideelvene nedover dalen har bygd opp mindre vifter i

dalbunnen. Enkelte av løpene fungerer også som baner for snø-

skred. Tydeligste eksempel er Grjotåi (ca. 1 km sør for Tundra-

dalsseter) hvor spor etter skred sees på motsatt side av Tundra.

Nedover Tundradalen går elveløpet med forholdsvis jevnt fall i

grovt materiale. Elvestrekningen bærer preg av at en viss tran-

sport foregAr. Nedstr@ms Skot&is samlp har Tundra skaret seg

dypt ned i løsmasser og fast fjell. Nedskjæringen er en tilpas-

ningsform til Ottadalens lavere niv&. Selve elvel@pet gar i

svinger som minner om meandrering. Tundra har bygd ut en vifte

ved utlbp i Ostridalen.

Vassdraget er uten større innsjøer der sedimenter kan akkumule-

res. Sjelden sees sedimentkildenes innvirkning på det fluviale

system klarere enn i Tundradalen. Ytre Gjelåi (og til en viss

grad midtre og heimste Gjelai) drenerer en større brearm, Ytre

Gjelåibreen. Under denne foregår en kontinuerlig materialproduk-

sjon hele året. Sedimentene fraktes ut i månedene med bresmelt-

ing. Resultatet er en større, aktiv vifte i dalbunnen. Elve-

strekningen nedstr@oms samlp Tundra barer tydelig preg av mate-

rialtilførselen. Området er antagelig en gjenfylt overfordypning

i dalbunnen. Elva har et anastomoserende lp, en fØlge av akkumu-

lering av det breproduserte materiale ved en avtagende gradient.

Lenger nedstrøms er Tundras sedimentkilder vesentlig hovedelva og

sideelvenes erosjon i de kvartære avsetninger. Erosjonen synes

lite framtredende og oppstår vesentlig i perioder med kraftig

eller langvarig nedbør (flomskred, ravineerosjon). Skredbaner

indikerer også en viss tilførsel fra massebevegelser i form av

snskred.
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Tundravassdraget er et aktivt fluvialt system som er urørt av tek-

niske inngrep. Erosjonsformer i løsmasser (raviner, nedskjær-

inger) vitner om dagens og tidligere tiders aktive fluviale pro-

sesser. Drumlinene p Hjellflyi og "fluted surface" p Skautflyi

dokumenterer isbevegelsesretningen under den siste periode med

aktiv is i området. Vassdraget er et tydelig eksempel på hvordan

kt materialtilfrsel pvirker et fluvialt system (vifter og ana-

stomosestrekning nedstrøms Ytre Gjelåi).

1

Gausa bærer preg av reguleringer og forbygninger. Vassdraget er

preget av liten transport selv om det nedstrøms enkelte erosjons-

sår eller sideelver lokalt er noe bunntransport. Bunnmaterialet

ligger imbrikert noe som også indikerer en viss mobilitet. Vass-

draget er varig vernet mot videre kraftutbygging gjennom Verneplan

I I ( NOU 197 6: 15) .

Hingla er regulert ved Heimdalsvatn, mens Sikkilsdalselva er ure-

gulert. Vassdraget synes typisk for fjell/skog regionen med mode-

rat materialtransport og fluviale formelementer. Deltaet  i

Slangen er noe aktivt. Muligens skyldes dette sideerosjon rett

oppstroms.

I Sjoavassdraget inngår Sentraljotunheimens innsjøer. Disse

ligger alle innenfor nasjonalparken og er derved fredet. Sjoa

mellom Gjendesheim og Veo må karakteriseres som et urrt elvesys-

tem. Dette skiller seg fra Leira og Visa med betydelig mindre

transport. Alt det grovkornete, breproduserte materialet sedimen-

teres i sjpene lenger opp i feltet. Samtidig fanger sjene opp

det meste av suspensjonsmaterialet. Fluvialgeomorfologisk er Sjoa

på denne strekningen mer sammenlignbart med et brefritt hØyfjell-

vassdrag i moreneomr#der selv om avlpsregimet er brep#virket.

Under perioden med bresmelting (ablasjonsesongen) tilføres også

vassdraget noe mer suspensjonspartikler (finsilt/leire) enn bre-
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frie hyfjellsvassdrag. Tilfrselselvene spenner over et vidt

spekter av fluviale systemer fra meget brepåvirkede vassdrag til

nærmest brefrie. Akkumulasjonsformer innen nedbrfeltet reflek-

terer ulike avsetningsmiljper og sedimentkildenes betydning for

formdannelsene. Sedimenter i tilknytning til innsjøene inneholder

betydelig informasjon om den postglasiale utvikling av breene i

Jotunheimen.

6.6.4. Vee
Veo er et sidevassdrag til Sj0a som n er overfbrt til Sm&dla via

en tunnel fra Storkroken til Svartholgrovi. Oppstrbms overfør-

ingen ligger det meste av nedbørfeltet innenfor nasjonalparken.

Dreneringssystemene fra breområdene sentralt i Jotunheimen er der-

for ikke truet av inngrep.

Elvelpet virker stabilt. Flomsedimenter i sandfraksjoner viser

at mer finkornet materiale transporteres gjennom vassdraget. An-

tagelig fraktes de grovere fraksjoner breene produserer kun et

kort stykke og blir akkumulert i de brenære områdene. Veo synes å

ha liten bunntransport i steinfraksjonene og skiller seg derfor

klart fra andre brevassdrag i regionen .

.6 5.

Dalen er nærmest perfekt U-formet. Sideelver har erodert dype

nedskjæringer (tilpasningsformer) i fjelloverflaten. Viftene i

dalbunnen er meget klart utformet og står i direkte sammenheng med

erosjonsformene i hyfjellet. Bade aktive og inaktive elvelp

viser viftenes fluviale oppbygning. Dalbunnen er forholdsvis flat

og elva har nok pendlet endel, men uten at det er dannet spesielle

fluviale former. Oppstrøms Veo's overføring dekker flere mindre

vann og brede partier av elva en større del av dalbunnen. Gra-

dienten er forholdsvis lav. Elva har ikke utviklet spesielle

lpsformer selv om sedimenter er avleiret.

Småd¢las delta i Tesse har forholdsvis stor gradient og kan i for-

men minne om en vifte (vifte/deltaavsetning). Idag preges deltaet

av Smdlas kraftige erosjon. Erosjonskanter på 3-4 meter er van-

lig. Materialet er grovt og tettpakket i bunnen av erosjons-

kantene. De pverste 40-50 cm består av fluvialt avsatt finsand.

Stratigrafien  i  avsetningen viser en fluvial dannelse. Erosjonen
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er antagelig for&rsaket av en kombinasjon mellom bkt vannfring

(spes. flommer) i SmådØla og senket erosjonsbasis. Derved blir

det etablerte dekkskikt Ødelagt og betydelig tilbakeskridende ero-

sjon kan oppstå. Dette er kjent fra flere reguleringer i Norge

(KorbØl 1975). Det synes idag som om elva også eroderer side-

lengs. Ingen naturlige terskeler er ennå etablert. Misforholdet

mellom vannstand i Tesse og flomvannføring i elva har Økt energien

og derved erosjonsevnen i elva. Dekkskiftet er fjernet og de mer

finkornete partiklene fraktes ut. Det tidligere elvebunnmateri-

alet er lett eroderbart, nye banker dannes - lpssplitting og

lateral erosjon er resultatet. Erosjonen vil fortsette inntil en

ny lpsgradient er tilpasset, og et nytt dekkskikt er etablert;

mao. inntil en ny likevektstilstand inntrer. Tilsvarende gjelder

for elva ved Biri's utlp i Tesse. Dagens lp har ikke utviklet

dekkskikt, noe som antagelig forårsaker de enorme erosjonsskadene.

Beskrivelsen er hentet fra Husebye (1985).

Finna representerer et vassdrag tilnærmet urørt av tekniske inn-

grep. Sedimenttilførselen stammer fra erosjon i kvartære avset-

ninger og tidligere fluvialt avsatt materiale. De fluviale pro-

sesser er relativt sett meget aktive. Vassdraget viser klart

dynamikken mellom prosessene erosjon, transport og sedimentasjon.

De ulike fluviale landformene dokumentere utviklingen i et histo-

risk tidsperspektiv. Erosjonsformer i høyfjellet er nært knyttet

til akkumulasjonsformer i dalbunnen. Oppbyggingen av elvesletta

inneholder informasjon av klimatisk, hydrologisk og fluvialgeomor-

fologisk interesse. Utviklingen av ulike lopssystem mellom Brett-

ingi og Odden viser på en meget klar måte sammenhengen prosess -

form og hvordan ytre parametre som gradient, partikkelstørrelse og

materialtilgang innvirker på dannelsen.

Senkninger av terskelen ved Odden under større flommer i nyere tid

har medfrt drenering av vatmarksomrAder samt forsterket lpsero-

sjonen over elvesletta i Finndalen. Bunnmaterialet viser en tyde-

lig sortering nedstrøms Finna. Endringer i kornstørrelse og gra-

dient knyttes til de to ulike, men vel utviklede lpssystemer som

er dannet. Oppstroms Sterringi er bunnmaterialet grovt og lopene
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grunne i forhold til bredden - et anastomosesystem. Nedstrøms

Lauvas vifte faller kornstørrelsene dramatisk, gradienten er lav

og elvel@pet gar i store buer - et meandersystem. Lpene er dype

i forhold til bredden. Lpsforflytninger og akkumulasjon over tid

har dannet dagens elveslette, som er rik på fluviale former (gamle

lp, kroksjper, buer, rygger (mulige leve€former), midt- og inner-

svingsbanker, erosjonskanter). Muligens er nedre del av elve-

sletta en gjenfylt tidligere sjø som elva siden har omformet til

en del av dagens elveslette.

Materialtransporten ut av vassdraget er bergnet til ca. 4000 tonn

i 1981. Av dette utgjorde suspensjonstransporten ca. 3300 tonn.

7

Bbvra drenerer de nordlige deler av Jotunheimens sentrale fjell-

strøk. Vassdraget er meget godt kjent gjennom ulike undersøkelser

og faglige arbeider (jf Husebye & Faugli 1986).

Av Bdvras nedbrfelt p& 752 km er 11 dekket av breer (strem &

Ziegler 1969). Både i en hydrologisk og fluvialgeomorfologisk

sammenheng er vassdraget sterkt styrt av prosesser i tilknytning

til breene. Vassdraget har en meget sterk nedbørgradient - over

en avstand på ca. 40 km avtar nedbøren fra 2500 mm/Ar (Sognefjell)

til 300 mm/Ar ved utlbp i VgAvatn. Bvra er sterkt material-

frende helt ned til utlpet i Vag&vatn. Leira og Visa som er

uten innsjber, er de strste sedimenteksportrene ut i vass-

draget. Sedimenttilførselen stammer hovedsakelig fra breerosjon,

selv om erosjon og massebevegelse i resent morenemateriale foran

breene og ravinering i de steile morenedekte dalsidene også har

betydning. Fluvial erosjon langs løpene (spesielt i Leirdalen og

bekkenene i Bøverdalen) har også betydning. Der materialførende

sideelver munner ut i hoveddalene er det bygd opp store, ustabile

vifter (f.eks. Visas vifte ved Risheim).

Meget karakteristisk for Bøverdalen er vekslingen mellom vide

bekkener og trange "klyper". De vide bekkenene fungere som tempo-

rære avsetningsmiljøer for det groveste av de elvetransporterte

materialet (bunntransporten). Det suspenderte materialet fraktes

derimot gjennom bekkenene og blir ikke avsatt før i 0ttavatn. Den
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aktive bunntransporten og de ustabile bunnforholdene er et sær-

merket trekk ved flere av dalbekkenene i Bøverdalen. Prosesser i

tilknytning til lpsendringer som sortering av bunntransportert

materiale vises spesielt godt.

Særlig interesse har vært knyttet til forholdene  i  Medalen pga. de

store massene som fraktes hit ned med Bvra/Leira og med Visa.

Dalbekkener som Medalen og deltaflaten i Ottavatn er begge avset-

ningsmiljer som er srlig flsomme for forandringer som p en

eller annen måte kan influere på deres stabilitet. I Medalen

synes det f.eks. å være godtgjort at ved en eventuell regulering,

der vannføringen i Leira minskes og mesteparten av transporten fra

Leiras breområder holdes tilbake i sedimentasjonsbassenger, vil

ikke Bvra ha tilstrekkelig transportevne til å frakte de massene

av grovt bunntransportert materiale som kommer ut gjennom Visa,

videre nedover vassdraget. Høyst sannsynlig vil disse massene

derfor hope seg opp, bunnivået heves, og skape problemer for

veger, dyrket jord etc. Resultatet vil måtte bli kanalisering av

elva, oppfanging av materiale og stadige utrenskingsarbeider for å

holde lpet rent. Selv om Bvra er uregulert for kraftutbygging,

er vassdraget preget av flere tekniske inngrep, masseuttak, for-

bygninger og veibygging.

6

Nedbrfeltet er rikt pa sedimentkilder; breer samt ravinerte ls-

masseområder med og uten vegetasjon. Deltaet innerst i Lundadals-

vatn er ca. 1 km langt med et forgreinet lØpsmønster. Det meste

av deltasletta er vegetasjonsdekket, noe som vitner om mer stabile

forhold i dag. Deltaplattformen er 150-200 m bred og synes aktiv

i hele innsjens bredde. Elva har ikke noe vel definert utlp.

Fra en brerest i sr er det bygd ut en "lsmassetunge" pa delta-

sletten. Denne er spesiell i formen i og med at den nedre del er

flat i overflaten. Antagelig er det en opprinnelig vifte som på

grunn av stort vanninnhold og en bestemt partikkelsammensetning

har seget ut og gitt opphav til dagens form. (Muligens kan det

også ha vært en steinbre (iskjerne under løsmassene) som har siget

ned.) Formen er antagelig dannet under andre klimatiske og hydro-

logiske forhold enn dagens. Denne "lsmassetunga" ligger pa del-

tasletta og presser elveløpene over til motsatt dalside. Langs
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Lundadalsvatn har Hollis utlp bygd opp et delta/vifte system som

nesten deler vannet i to. Formen er tilnermet sirkuler, lpsmbn-

stret er oppsplittet og indikerer derved jevn tilførsel av mate-

riale over hele avsetningen.

Lpssystemet nedstrms Lundadalsvatnet barer alle kjennetegn pa et

aktivt fluvialt system; anastomosestrekninger, bankedannelser,

lateral erosjon og erosjon i terskler. Sideelver eroderer løs-

masseavsetninger i dalsidene og frakter materialet ut i hoved-

elva. M&linger av suspensjonstransporten rett fr samlp Otta

viser sm& konsentrasjoner (1-10 mg/l). Skjblivassdraget er et ak-

tivt fluvialt system, rikt på fluviale former og prosesser. Ned-

børfeltet skiller seg ut ved at former og prosesser trer sjeldent

klart frem, samtidig som det er urørt av tekniske inngrep.

n

Ottadalen er et nærmest perfekt eksempel på en opprinnelig fluvi-

alt dannet prekvartær dal som senere er blitt modellert av isen

under kvartærtida. Dalformen er kjennetegnet ved store åpne

bekker, smale "klyper" (dalfortrengninger) og et trappetrinnformet

lengdeprofil. Den øvre del (Grotliomrdet) er meget åpen (vidde-

landskap) og står derved i kontrast til de nedre deler som er ut-

preget U-former med bratte dalsider. Sidedalene er i hovedsak

hengende, ofte med tilpasningscanyoner (f.eks. Tora, Fysa, Tundra

m.fl.).

Ottas dalføre ned mot Pollfoss er åpent, med slak gradient. Ved

Follfoss har Otta erodert en lengre canyonstrekning. Den øvre del

av Ottadalen kan betraktes som hengende i forhold til den nedre.

Der dalbunnen knekker, går Otta i strie stryk. På enkelte strek-

ninger har elva erodert mindre canyoner for å tilpasse seg det

nedenforliggende nivå. Nedstrøms Heggjebotnvatnet har Otta dannet

en typisk tilpasningscanyon i en lengde av flere hundre meter.

Ottadalfret viser et rikt utvalg av breelvavsetninger. I Skjåk

flger en stor esker dalbunnen. Den er delvis avbrutt og senere

utplanert. Vest for Bismo er den tydelig over lengre strek-

ninger. Ved Bismo er en nesten helt utplanert terrasse med bare
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rester av eskere bevart langsinnerkanten. Terrassen inneholder

en stor ddisgrop som viser at flaten ble utplanert i sluttfasen

under avsmeltingen av en isrest som lå igjen i dalen. Alders-

messig kan det derfor sluttes at eskerene er eldre enn terrasse-

flaten. Øst for Bismo er deler av eskeren overlagret 1-3 meter

tykke siltlag. Silten må være avsatt i en vannansamling demt opp

avisresten under en sen fase av avsmeltingen. Ved munningen av

Lundadalen ligger en strre breelvdeltaavsetning som elva Skj6li

senere har erodert (Holmsen 1982).

Langs Ottadalen er det flere postglasiale elveavsetninger. Det

skilles mellom to typer; flomsedimenter og grusvifter. Grusvif-

tene kan være vanskelig skille fra breelvavsetningene. De

strre viftene inneholder sannsynligvis en strre eller mindre

kjerne av materiale avsatt før isen smeltet helt bort. Overflaten

er omformet og topplagene best&r av materiale tilfrt i postgla-

sial tid.

Vifta ved Tundras utlop i Ostri og ved samlp Otta ovenfor Donn-

foss er antagelig bygd opp på en slik måte. Felles for denne

vifta og de andre, mindre grusviftene er at materialet består av

grove fraksjoner (stein, grus og sand) og adskiller seg lite fra

breelvavsetningene.

De glasiale bekkenene i dalfdret er rike pa fluviale former.

Disse reflekterer samspillet mellom tilførsel, transport og sedi-

mentasjon av materiale i postglasial tid. Spesielt nedstrøms

sideelvene er bankesystem vanlig. Slike bankesystem er en indika-

sjon p at hovedelva  ikke  har greid fore alt tilfort materiale

videre. I Pollvatn og Ottavatn er det dannet deltaavsetninger.

Vassdraget er preget av nærmest fossile banker og stabile lØp noe

som tyder på at prosessene har vært mer aktive under andre for-

hold.

Vuludalen er hengende i forhold til Ottadalen. Den glasiale ut-

forming er tydelig med U-form, bratte dalsider, bekkener og

"trappetrinn"-formet lengdeprofil. Vuluvatna er typiske eksempler

pA  glasialt formede bekkener som idag er fylt med vann. I en flu-
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vialgeomorfologisk sammenheng synes Vulu lite aktiv under dagens

forhold. Under tidligere tider har elva erodert kraftig i bunn-

morenen, noe som vises ved et større nærmest løsmassefritt område

langs elvel@pet ned mot Vuluvatn. Vulu har bidratt med materiale

til deltaet. Rester av eldre lp p deltaet viser dette.

Mårådalen er utpreget glasialt formet (U-form, bekkener, "knekker"

i lengdeprofilet og bratte dalsider). Bunnen og de nedre deler av

dalsidene er dekket av forholdsvis mektig bunnmorene. Dalenden

utgjres av Mar&dalsbreen som er en brearm fra Tystigbreen.

Breene i Maradalen produserer endel materiale, men det meste blir

sedimentert i mindre vann som ligger foran breene. Suspensjons-

materialet fraktes nedover vassdraget. Antagelig er det kun

mindre mengder (de fineste fraksjonene) som ikke blir sedimentert

i Mårådalstjørnin. I vestenden av vann 1157 m o.h. er det bygd ut

en deltaavsetning hvor det foregår en viss fluvial aktivitet.

Elvelpet nedmot Heilstuguvatnet virker stabilt med utvasket bunn-

morene i l@pet. I de morenedekte delene av dalsidene foregår noe

massebevegelse i form av ravinering.

Rundt Heilstuguvatnet går flere morenerygger (eller rester av

rygger) på tvers av dalens lengderetning. Om disse stammer fra

"den lille istid" eller markerer mindre stopp eller framrykk under

deglasiasjonsfasen er vanskelig å anslå ut fra foreliggende under-

skelser.

Like ved utlpet (p# srsida) av Heilstuguvatnet har en sideelv

erodert moreneavsetningene og lagt opp en mindre vifte av yngre

alder. Selve formsystemet virker interessant.  MrAi  faller med

forholdsvis stor gradient ned mot Grotlivatn der en mindre delta-

avsetning er bygd ut.

1  .

Ula er et brefritt sidevassdrag som drenerer ut i Lågen ca. 5 km

oppstrøms Otta sentrum. Nedre deler av vassdraget var tidligere

regulert, men inntaksmagasinet er idag sedimentert igjen og kraft-

stasjonen nedlagt. Den vesentligste sedimenttilførselen stammer

fra erosjon i bunnmorene. Området er spesielt utsatt for ravine-
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erosjon. De kjente Kvitskruiprestene er erosjonsrester i hard-

pakket bunnmorene. Transporten ut av Ulavassdraget ble målt til

ca. 2000 tonn for perioden mai - august 1985 (Hagen 1986). Den

hyeste sedimentkonsentrasjon ble mlt under varflommen til 250

mg/l mens senere regnflommer kom opp i 60 mg/l. Ravinene regnes

som hovedkilden for materialtransporten i vassdraget.

V V T

7.1

Med bakgrunn i elvestrekningsklassifiseringen (Kap. 5) peker

enkelte delstrekninger langs hovedlppet til Lagen og Otta seg ut.

Kriteriene som er lagt til grunn er enten av spesiell faglig verdi

eller at de er representative for større deler av vassdraget. Det

er lagt vekt på at de ulike former og prosesser som er tilstede i

Lågenvassdraget skal være representert.

7

Nedstrms Hunderfossen er avlpet sterkt pavirket av Hunderfossen

kraftverk. Elvestrekningen er tørrlagt deler av året. Med bak-

grunn i befaringen synes Lågendeltaet forholdsvis lite interessant

i en fluvialgeomorfologisk sammenheng. Avl6pet og materialtil-

førselen i både Gausa og Lågen er sterkt redusert (NGU 1982) som

flge av reguleringer og forbygninger i de nevnte vassdrag. I en

historisk sammenheng har derimot deltaet en stor verdi. Avset-

ningen inneholder informasjon som kan bedre forståelsen og kunn-

skapene om avsmeltingsfasen og forholdene i postglasial tid.

Nedstrms utlpet av Losna har Lagen skaret seg ned i fast fjell.

Hovdefossen danner det eneste større naturlige fossefall langs

hele vassdraget. Fossen og canyonstrekningen nedstrøms danner

sammen en dynamisk enhet som er spesiell i vassdraget. Fossen

danner idag grensen for den tilbakeskridende erosjon som har fore-

gått i postglasial tid. Dette er en prosess som fremdeles er

aktiv og foregår kontinuerlig.

Losna er den eneste større innsjø i Gudbrandsdalen. Sedimenter i

og omkring sjøen er viktige som historisk dokument.
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Denne strekningen er preget av en kombinasjon av meandrerende og

anastomoserende elvelp (Fig. 15). Vekslingen kan knyttes morfo-

logisk til materialtilførselen og eksistensen av to vifter dannet

av sideelvene Frya, Våla og Tromsa. Antagelig strekker Losnas

opprinnelige delta seg helt opp til Hundorp, men idag danner

Tromsas vifte ved Fåvang en avgrensing av deltasletta oppstrøms.

Her knekker lpsgradienten. Omradet mellom Harpefoss og Losna be-

står av en deltaslette og en elveslette adskilt av Tromsas vifte.

Begge systemene er under utvikling selv om flere inngrep (forbyg-

ninger og veibygging) de senere år er i ferd med å endre de natur-

lige prosesser i området. Over hele strekningen vitner banke-

dannelser, erosjon og pdlagring av finsedimenter på de eldre deler

av elve- og deltasletta om et system under dannelse og utvikling.

Systemet er derfor også meget sårbart for endringer.

Dynamikken mellom Gudbrandsdalslågen, sideelvenes vifter og effek-

ten av materialtilførselen fra disse er sjeldent godt dokumentert

pa lpsstrekningen mellom Losna og Harpefoss. Sentralt her er

lpsutvikling og formdannelsen i og langs hovedelva. Til tross

for diverse inngrep i form av forbygninger, veibygging og kraftut-

bygging, må den omtalte strekningen i en fluvialgeomorfologisk

sammenheng karakteriseres som det viktigste elveslette/delta-

slettesystem i Lågenvassdraget.

7

Strekningen er preget av vekslingene mellom smale, strie partier

forårsaket av knekkpunkter i lengdeprofilet som flge av berg-

terskler og vifter oppbygd av sideelvene. På slakere partier er

anastomosesystemer vanlige. Spesielt godt utviklet er elvestrek-

ningen ved Kvam. Bankesystemet og elvesletta er antagelig sterkt

influert av Sjoas materialtilfrsel, spesielt i Ara fr overfor-

ingen av Veo. I en faglig sammenheng synes området interessant,

men antagelig ivaretas de fleste elementene av elvesletta mellom

Harpefoss Og Losna. Det mA imidlertid stilles et spdrsmlstegn

ved effekten av elvemagasinet ved Harpefoss for transporten av

sedimenter nedstrøms Lågen.

Strekningen nedstrøms Otta sentrum er sterkt påvirket av effekten
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fra samlpet mellom Otta og Lagen. Spesielt er de fluviale avset-

ningene i og langs lpet sarbare for endringer i avlopsforhold og

sedimenttilførsel. Betingelsene for den fluviale dynamikken er

blitt endret pga. utbyggingen i Ottavassdraget. Den etablerte

likevektstilstand er blitt forskjøvet med Økt erosjon som resul-

tat. Lenger nedstrms til samlp Sjoa er et parti av Lagen der

immobilt bunnmateriale og bergterskler er bestemmende for elve-

lØpet. Bunnmaterialets partikkelstørrelser veksler og reflekterer

sedimenttilførsel og gradient. Elvestrekningen viser trekk som er

typiske for Lågen.

Elvestrekningen er dominert av store forbygningsarbeider og kana-

liseringer. Gradienten veksler mellom forholdsvis stilleflytende-

og strykpartier. Bunnmateriale består hovedsakelig av sand/grus,

vekslende med steinfraksjoner. Det er et tydelig samspill mellom

partikkelstørrelser på den ene siden og materialtilførsel og gra-

dient på den andre siden.

Av sideelver er det særlig Ula, Ilka og Lora som synes å tilføre

Lågen mest sedimenter. Strekningen Brennhaug - Dombås skiller seg

ut ved at det er forholdsvis stor erosjon bade langs hovedlpet og

mindre sideelver. Dette i form av punktkilder. Strekningen er

forholdsvis lite påvirket av inngrep og består av flere delstrek-

ninger som ansees å være representative for denne del av Lågen.

Strekningen mellom Vågåvatn og utløp Lalmsvatn er sammensatt av

flere delstrekninger (Fig. 15) som tilsammen viser dynamikken

mellom tilførsel av materiale og dannelsen av fluviale landfor-

mer. Det er etablert bankesystemer, elveslette og delta. Finna-

vassdraget som bidrar med hovedmengden av sedimenter er undersøkt

i  forbindelse med konsesjonssøknad (Husebye 1985). Vassdraget

fører både bunn- og suspensjonsmateriale ut i Otta. Fra Vågåvatn

tilføres kun suspensjonsmateriale (jf kap. 6.2.). Flere trekk som

er typiske for Lågen trer tydelig fram over en forholdsvis kort

avstand. Sett i relasjon til f.eks. elvestrekningen oppstrøms

Losna kan disse ikke erstatte hverandre. Mellom Lalrnsvatn og

Vg&vatn er det et annet avlop samtidig som strekningen egentlig



- 83 -

består av flere delstrekninger hvor canyon i fast fjell inngår.

Massetak bade pa elvesletta, i elvelpet og i Finnas vifte redu-

serer verdien noe (Fig. 3). Sedimentasjonsområdene inneholder og-

så viktig informasjon om den postglasiale utvikling i området.

7 7

Området er godt kjent gjennom tidligere og pågående undersøkelser

(Husebye & Faugli 1986). Deltaet tilføres store menger sedimenter

hvert år (jf kap. 6.6.7). Prosessene er aktive over hele den ca.

11.5 km lange deltaavsetningen. Over deltaplattformen pendler

elvelppet ved lave vannstander i Vag&vatn. Nr den store delta-

plattformen ligger blottlagt virker også eoliske prosesser på

sedimentene. Kornstørrelsen og gradient avtar nedstrms plattfor-

men. Foresetskråningen har en gradient på kun 4° (Karlsen & Stene

1978) og deltaet kan derfor klassifiseres som et suspensjons-

delta. Slike er kjennetegnet ved at deltafronten er bygd opp av

suspensjonsmateriale (Axelsson 1967). På deltaet i Vågåvatn opp-

hører bunntransporten ca. 1.5 km oppstrøms deltakanten (Karlsen &

Stene 1978).

Selv om deler av Bvras utlp i Vag&vatn er kanalisert m& Bvras

delta i Vågåvatn karakteristeres som et geofaglig interessant og

godt undersøkt område. Form, størrelse og prosesser gir området

en særlig verdi i en fluvialgeomorfologisk sammenheng. Dynamikken

i Vågåvatn viser meget klart forhistorien til de gjenfylte

bassengene i Lågenvassdraget .

. 7.8 a t ms tt v n

Canyonstrekningen oppstrms samlp Ostri er antagelig dannet sub-

glasialt. Formen og størrelsen er et dokument over vannets ero-

sjonsevne under stort trykk. Canyonen har et svinget forlp og er

flere 1O-talls metre dyp.

Deltaet i Pollvatn har en viss historisk verdi, men virker mindre

interessant i en prosessgeomorfologisk sammeheng (jf kap. 6.3).

Tilfdrsel av sedimenter er forholdsvis begrenset. Reguleringen av

Raudalsvatn har også redusert områdets verdi.

Pollfossen er et foss/strykparti over fast fjell. Strekningen
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inneholder slipeformer. Akkumulert sandmateriale langs lopet

indikerer at slipeprosesser fremdeles er aktive. Det finnes ikke

erstatninger for Pollfossen  i  Lågenvassdraget.
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7. TYPE- OG REFERANSEVASSDRAG INNEN LAGENS NEDBØRFELT

Generelt er et typevassdrag et vassdrag som er representativt for

den regionen det tilhorer (NOU 1983:42). Det peke ut et type-

vassdrag forutsetter derfor at det foreligger en oversikt over de

viktigste trekk innenfor alle fagområdene, og innenfor hele

regionen. Viktige sider som bl.a. må vurderes er regionenes

hbydegradient, topografi, variasjon i berggrunnsgeologiske, kvar-

tergeologiske og geomorfologiske trekk, elvesystemens utforming og

prosesser knyttet til disse, sammensetning og variasjon i flora og

fauna og variasjon i fysisk-kjemiske og biologiske forhold innen-

for vann og vassdrag.

En naturlig forutsetning for et typevassdrag er at det må ha en

viss utstrekning dersom regionens variasjon skal være represen-

tert. Det er vanskelig å definere hvor store de må være da dette

er avhengig av hva de inneholder av variasjon. Oftest vil det

være behov for flere typevassdrag innenfor regionene, særlig i be-

traktning av hva som finnes av aktuelle vassdragsobjekter.

I motsetning til hva en kan akseptere av inngrep i referansevass-

dragene, vil inngrep i et typevassdrag kunne være et akseptabelt

element i den geofaglige vurderingen (Faugli et al. 1986). Refe-

ransevassdragene skal tjene som standard hvor endringene i vass-

drag med inngrep kan måles mot. De skal fungere som en informa-

sjonsressurs hvor samspillet mellom de enkelte deler av natursys-

temene er intakt, og hvor utviklingen kan fortsette upåvirket av

endringer forårsaket av mennesker.

Det m& da skes etter felt hvor pavirkning og inngrepene er mini-

male. For de fluviale prosesser er det fundamentalt at vass-

dragets vannsystem er intakt. Det kreves en god del faglig viten

om vassdragene som inngår i ulike regioner/områder for å doku-

mentere kravene til type- og referanseverdier fullt ut.

De fluvialgeomorfologiske forhold i Gudbrandsdalsl&gen m& sies a
være forholdsvis lite kjent. Selv om noen områder er godt doku-
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mentert og underskt, mangler det faglige opplysninger om de

fleste (Husebye & Faugli 1986). Det er heller ikke foretatt en

enhetlig analyse av hele nedbørfeltet. Under befaringen av vass-

draget er det fremkommet kvalitative kunnskaper om store deler,

men mer kvantitative målinger og mer langsiktige måleserier mang-

ler. Unntakene er Bdvra, Visa, Leira, Vågåvatn, Ottavatn, Finna,

Ula, Losnadeltaet og Memuruelva. I tillegg er Jara vurdert i for-

bindelse med Verneplan III og materialtilførsel for Lgendeltaet i

forbindelse med Grusregistret for Oppland. Referanser til de

nevnte undersøkelser er gitt  i  litteraturoversikten innen fluvial-

geomorfologi som inngår i prosjektet "Flerbruksplan for Gudbrands-

dalslågen" (Husebye & Faugli 1986). I forbindelse med fore-

liggende rapport er suspensjonstransporten i samlopsomradet Otta/

Lågen registrert (jf kap. 6.2.), deltaet  i  Pollvatn er nærmere

underskt og suspensjonsm&linger fra sideelvene Skjli og Ostri

refereres.

Dt faglige grunnlag for vurderingen av vassdragenes egnethet i en

type/referansesammenheng er derfor noe mangelfull. Begrunnelsene

for utvalget av type- og referansevassdrag er basert på kvalita-

tive vurderinger der mer kvantitative kunnskaper mangler. Det er

lagt vekt på at de ulike naturgeografiske regioner (Nordiska

ministerrådet 1984) skal være representert. Hydrologi og tran-

sportregimer inngår ikke i den naturgeografiske regioninndelingen,

men spiller en vesentlig rolle for variasjonen i prosessene innen

vassdragene. Innen Lågens nedbørfelt er det store hydrologiske

forskjeller som flge av den store nedbrgradienten mot vest samt

vassdrag med og uten breer. De sedimentproduserende prosesser

viser ogsa stor variasjon innen nedbrfeltet, avhengig av breero-

sjon og løsmassenes fordeling, sammensetning og mektighet. For å

dekke denne spennvidden benyttes grupperinger av norske vassdrag

etter spesifikk sedimenttransport (Fig. 14), slik at de potensi-

elle typer blir representert.

I vurderingen er det av hensyn til kriteriene for type- og refe-

ransevassdrag kun vurdert sidevassdrag. Både Gudbrandsdalslågen

og Otta representerer vassdragstyper som også bØr/må inngå. For

disse er det lagt vekt på å skille ut elvestrekninger som fanger

opp den fluvialgeomorfologiske variasjonsbredden som er tilstede i
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vassdraget. Disse kan iflg. definisjonen hverken betraktes som

type- eller referansevassdrag.

Fluvialgeomorfologi er en del av geofagene og omhandler landformer

og de fysiske prosessene som har skapt dem, i såvel rennende som

stillestående vann. Erosjon-, transport- og sedimentasjonspro-

sessene er sentrale. For de fluviale prosessene er det en nær

sammenheng mellom klima og hydrologi på den ene siden og landfor-

mene, inklusive lpsmasseforekomstene, pa den andre siden. Sedi-

menttilførselen, forårsaket av de ulike erosjonsprosessene, er

direkte bestemmende for klarhet og mangfoldet av prosesser og for-

mer. Storformene danner bibetingelser for prosessene. De er av-

gjrende for gradienter og areal og danner dermed et grunnlag for

prosessenes aktivitetsnivå og muligheten for dannelse av fluviale

former.

I Lgenvassdraget best&r store deler av nedbrfeltet av hbyfjells-

områder. Landformene er varierte som flge av berggrunn og ero-

sjonsprosessene som har virket. Store områder har viddekarakter

med grunne bassenger og avrundede fjellformasjoner (eks. Grotliom-

r&det, Kjlenfjellene). Dette er rester av en gammel landover-

flate (den paleiske overflate), forårsaket av flatedannende for-

vitrings- og erosjonsprosesser under et tørrere og varmere klima

enn dagens. I kontrast til denne prekvartere overflata står

Jotunheimens og Hestbrepiggens alpine fjellformasjoner. I om-

rådene har glasial erosjon gjennom de ulike istider i kvartærtida

vært utslagsgivende for dannelsen av dagens landskap, preget av

tinder, egger og botnformer. Relieffenergien er meget stor i

disse omrdene. Dagens breomrader er lokalisert til disse hyere-

liggende fjellmassivene.

Karakteristisk for dalsystemene er den glasiale pavirkning.

Tverrsnittet er tydelig V-formet med steile sider, lengdeprofilet

er "trappeformet" med gjentatte overfordypninger og "klyper" og

sidedalene er hengende i forhold til hoveddalene. I knekkpunktene

er det erodert dype tilpasningsgjel, ofte i fast fjell. Vanligvis
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har sidevassdragene en stor del av nedbrfeltet liggende i hy-

fjellet, mens kun en smal dalbunn representerer de lavereliggende

områder. Lokaliseringen av innsjøene reflekterer til en viss grad

hvilke erosjonsprosesser som har vært dominerende for storfor-

mene. Innsjpene ligger i hdyfjellet der de paleiske landformene

dominerer. I områdene der den glasiale påvirkning har vært

sterkest, er sjbene lokalisert i dalbunnen. Sj6er er store sedi-

mentfeller og fanger opp all bunntransport og større deler av sus-

pensjonstransporten fra nedbørfeltet oppstrøms. I en fluvialgeo-

morfologisk analyse av vassdrag har derfor sjøenes beliggenhet

stor betydning.

Områdene med glasial påvirkning har større gradienter, noe som

Øker erosjonsprosessenes aktivitet. Sammen med erosjonen under

dagens breer samt løsmassenes mengde og struktur er dette bestem-

mende for sedimenttilførselen.

I Lågenvassdraget er det derfor nødvendig også åta hensyn til de

nevnte forhold når vassdrag med type- og referanseverdi skal vur-

deres.

Nordisk ministerråd (1984) har fremmet forslag til en Naturgeogra-

fisk regioninndelning av Norden. Denne baseres hovedsakelig på

vegetasjon og flora, selv om geologi og geomorfologi spiller inn.

Fluvialgeomorfologiske forhold inngår ikke blandt kriteriene for

inndelingen. Region 35d som omfatter større fjellområder i de

sentrale deler av nedbørfeltet, spenner over områder med nedbør

varierende fra 3-400 mm/år til 5-6000 mm/år. Her inngår vassdrag

som drenerer storre breomrAder, vassdrag uten brekvaliteter, og

vassdrag med store berggrunnsgeologiske- og geomorfologiske for-

skjeller (alpint landskap og paleiske vidder). I tillegg er det

store regionale forskjeller i løsmassenes utbredelse, mektighet og

sammensetning.

Utgangspunktet for den videre vurdering er allikevel basert på den

Naturgeografiske regioninndelingen for Norden. I tillegg vil den
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hydrologiske og fluvialgeomorfologiske spennvidden innen regionene

bli tillagt vekt da disse kriterier har spilt minimal betydning

ved utarbeidelsen av regioninndelingen.

FjellomrAdene i Sr-Norge tilhirer region 35 (Fjellregionen i

søndre del av fjellkjeden), som er inndelt i 10 underregioner.

Ner 3/4 av Lågens nedbørfelt består av fjellområder over 1000 m

o.h. De vestlige delene av feltet tilhører underregion 35d

(Jotunheimen) mens Dovrefjell omfattes av underregion 35f. De

østlige fjellområdene danner underregion 35g (Rondane).

Resten av nedbrfeltet tilhrer region 33 (Forfjellsregion med

hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon). De sørligste delene av

Lågen, Gausa, Mesna og Moksa tilhører underregion 33b (Buskerud og

Opplands barskoger), mens L&gendalfret og Otta tilhrer under-

region 33c (Gudbrandsdalen med sidedaler).

Ved valg av typevassdrag er det naturlig åta utgangspunkt i de

foreliggende regioner, og forutsette at variasjonsmønstret i

hØydegradienter, geologiske, kvartærgeologiske og klimatiske gra-

dienter skal ivaretas gjennom et sett av typevassdrag.

Et vassdrags verdi som referansevassdrag skal nødvendigvis ikke

knyttes til en regioninndeling, men det stilles spesielle krav til

upåvirkethet (jf Kap. 7.1). I et referansevassdrag skal flest

mulig naturtyper være mest mulig upåvirket av tekniske inngrep

slik at vassdraget kan ha en naturlig utvikling. Et godt type-

vassdrag vil vanligvis også være et godt referansevassdrag.

Slike vassdrag br danne basis for et landsdekkende utvalg av

egnede vassdrag hvor den naturlige utviklingen kan flges, og som

kan brukes til sammenligning med utviklingen  i  mer berørte vass-

drag.

En vurdering av verdifulle områder  i  Lågenvassdraget må også om-

fatte områder av mer spesiell karakter som ivaretar verdier som

ellers ikke kan ivaretas gjennom type- og referansevassdrag.
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V

Regionen omfatter samtlige fjellområder på vestsida av Lågen og

hele fjellområdet øst for OttadalfØret. Innen regionen er det

stor variasjon  i  berggrunn, topografi/landformer, lsmassedekke,

klima, hydrologi og vegetasjon. I tillegg er fjellområdet mellom

Sjoavassdraget og Grotli (vestsiden av Lågen/Otta) sterkt preget

av breer, mens resten av regionen er uten breer. Det vil derfor

være behov for flere type- og referansevassdrag innen denne under-

regionen.

Sjoavassdraget er varig vernet (Verneplan I) til utløp i Lågen.

Vassdragets øvre deler ligger innenfor Jotunheimen nasjonalpark og

er derved sikret mot alle typer inngrep. Nedre deler inngår i

region 33c, mens de øvre og sentrale deler ligger innenfor region

35d. Vassdraget representerer både skogfrie høyfjellsområder og

bjerk/furuskogområder. Landskapet er utpreget glasialt formet og

omfatter noen av Norges høyeste fjellmassiver. I nedbørfeltet er

det flere breer og innsjøer. Det er foretatt glasiologiske- og

materialtransportundersøkelser  i  tilknytning til Memurubreene og

glasialgeologiske underskelser  i  området ved Glittertind. Sjoa

mellom Gjendesheim og Veo m karakteriseres som et urdrt elvesys-

tem og skiller seg fra Leira og Visa med betydelig mindre tran-

sport. Det grovkornete, breproduserte materialet sedimenteres i

sjene lenger opp i feltet. Samtidig fanger sjene opp det meste

av suspensjonsmaterialet. Fluvialgeomorfologisk er Sjoa mer

sammenlignbart med et brefritt vassdrag i moreneområder enn et

brevassdrag selv om avlppsregimet er brepavirket.

Det meste av Veo's nedbdrfelt oppstroms overfring til Sm&d6la,

ligger innenfor nasjonalparken. Dermed er dreneringssystemene fra

breområdene sentralt i Jotunheimen ikke truet av inngrep.

I Ottadalfret er det følgende vassdrag som peker seg ut som type-

eller referansevassdrag: Bvra m/deltaet i Vag&vatn, Skjli, Ostri

m/Tundra og Tora/Fysa.

BØvra, SkjØli og Ostri er alle brepåvirkede vassdrag med en sterk
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klimagradient fra vest mot øst. I og med de omfattende utbygg-

ingene av vassdragene som drenerer Breheimen mot vest, Øker vik-

tigheten av å bevare vassdrag med drenering mot st. De nevnte

vassdrag er typiske breelver med hydrologi, materialtransport og

fluviale formelementer som er karakteristiske for denne typen

vassdrag. Bvra drenerer et område som berggrunnsgeologisk er

helt forskjellig fra Skjli og Ostri (Sigmond et al. 1984).

Lundadalsvatn representerer en fjordsjø hvor det er etablert en

rekke typiske fluviale akkumulasjonsformer, og erstatter på denne

måten de verdier som er gått tapt i forbindelse med utbyggingen av

Raudalsvatn. Det er mulig at Skjli et stykke nedstroms Lunda-

dalsvatn kan erstattes med Tundravassdraget.

Ostri oppstroms Tundra er moderat brepåvirket og inneholder flere

sj@er bade i lavere- og hoyereliggende omrder. Det er dannet

flere formelementer av fluvialgeomorfologisk interesse. Både

akkumulasjons- og erosjonsprosesser er aktive over visse strek-

ninger. Vassdraget skiller seg ut ved at en forholdsvis stor del

er lavereliggende og drenerer i et skogsterreng. Prosessene og

formene i de lavereliggende deler er mer å sammenlikne med brefrie

vassdrag. Tundra er brepåvirket og uten sjøer. Massebevegelse,

ravineerosjon og fluvial erosjon er materialkilder. Nedbørfeltet

er rikt på forskjellige landformer.

Bvra drenerer Sentraljotunheimens nordlige områder. Berggrunnen

består av gabbro, kambrosilur-bergarter (fyllitt, kalksteinsberg-

arter) og grunnfjellsbergarter. Vassdraget er karakterisert ved

meget hy materialtransport i et stort spekter av kornstdrrelser.

90% av sedimentproduksjonen stammer fra breerosjon. De resterende

10% fra massebevegelse, ravineerosjon, fluvial erosjon og resente

morene- og alluviale avsetninger (Skarbøvik 1986). Det meste av

sedimentene tilfres Bvra fra sideelvene Leira og Visa som er

uten tekniske inngrep. Masseuttak og veibygging/forbygning fore-

kommer flere steder i Bovra. I en vurdering m& Bvra sees i

sammenheng med deltaet i Vagavatn. Sedimentproduksjonen i nedbdr-

feltet, transportprosessene i vassdraget og deltautbyggingen i

Vågåvatn må betraktes som et sammenhengende dynamisk system.

Suspensjonstransporten fra Bvra influerer på Lågen helt ned til

Mjøsa. Deltaet i Vagvatn tillegges også verdi som en spesiell
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lokalitet, pga. størrelsen og formen. Den lave gradienten på del-

tafronten indikerer at denne er bygd opp av finkornet suspensjons-

materiale. I fjordsjøene på Vestlandet har deltafrontene en gra-

dient på rundt 30°. Her fØres bunntransportert materiale helt

ut. Bvravassdraget med sideelvene Visa og Leira samt deltaet i

Vagavatn er det best underskte vassdrag i hele L&gens nedbr-

felt. Bvra danner et supplement til Sjoa hvor prosessene er

langt mindre aktive.

Tora ligger i sin helhet innenfor det vestnorske grunnfjellsom-

rådet. Vassdraget er uten brekvaliteter og drenerer et større

hyfjellsomr&de med flere sjer. I dalbunnen er det flere gjen-

fylte bekkener med fluviale former. Prosessene og formene er

karakteristiske for hyfjellsvassdrag der sedimenttilfrselen

stammer fra erosjon i kvartære avsetninger. Vifta ved Tverri og

de stbrre nedskjeringene i fast fjell (eks. Fysas canyon) er an-

tagelig dannet under siste istids deglasiasjonsperiode. Tora må

sees i sammenheng med Ostri, Finna og Lora. Det spesielle ved

Tora er viddeområdet med alle sjøene. De nedre deler kan antage-

lig erstattes med andre vassdrag i regionen.

Finna drenerer de stlige og srlige deler av Kjlenfjellene. De

øvre deler tilhører grunnfjellsområdet, mens de østlige har en mer

variert berggrunn. Både storformene og elvas fallforhold reflek-

terer til en viss grad bergartsgrensene. I Finnadalen er det eta-

blert en større elveslette som representerer to ulike lpssyste-

mer. Både kornstørrelse og gradient har vært og er bestemmende

for utviklingen. Prosessene er meget aktive til vere et vass-

drag med sedimenttilførsel fra erosjon i kvartære avsetninger.

Vassdraget er rikt på fluviale former, dannet både i nåtid og

under siste istids avsmeltingsperiode. Finna er faglig kjent

gjennom en konsesjonsavgjprende underskelse der bl.a. klarhet i

former og prosesser samt verdi i undervisningssammenheng ble på-

pekt (Husebye 1985). Den må vurderes i sammenheng med Lora (varig

vernet i Verneplan I) og Tora. Ingen av de nevnte vassdrag kan

erstatte Finna. Dette av mangel på elvesletter av tilsvarende om-

fang og det mangfold i fluviale former og prosesser som er repre-

sentert i vassdraget. Supplert med Lora og Tora vil den delen av

region 35d som omfatter fjellområdet mellom Ottadalen og Gud-
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brandsdalen vere godt ivaretatt med hensyn på type- og referanse-

vassdrag.

Det eneste aktuelle vassdrag i denne regionen som drenerer til

Lågen er Jora. Jora ble undersøkt i forbindelse med Verneplan

III, men ble i det endelige vedtak gitt til konsesjonsbehandling

(NOU 1983:41). Det er det best undersøkte av Lågens sidevassdrag,

og er vurdert som et meget godt type- og referansevassdrag (NOU

1983:42). Verdiene er bare delvis ivaretatt gjennom varig vern av

Driva og Gausa, og for L&gen vil Jora matte gis hoy prioritet.

Bergartene består hovedsakelig av sparagmitt og eokambrisk sand-

stein. Fjellområdet har viddekarakter og avtar i hyde nedover

Gudbrandsdalen. Nedbrfeltene best&r av en paleisk vre del og

glasialt formet U-daler som er hengende  i  forhold til Gudbrands-

dalen. Vanligvis er det erodert dype tilpasningsformer (canyoner,

trange V-daler) der sidedalene knekker. I selve Gudbrandsdalen er

det bygd opp store vifter i tilknytning til disse erosjonsformene.

Frya som er varig vernet mot kraftutbygging gjennom Verneplan II

vil egne seg som et typevassdrag for midtre deler av regionen.

Inngrepene i nedre deler svekker områdets referanseverdi.

Ula drenerer sørlige deler av Rondanemassivet. Ravineprosesser

er aktive i nedbrfeltet. Dette er former og prosesser som har

stor betydning innen hele L&gens nedbdrfelt. I nedbdrfeltet inn-

går de vernede Kvitskruiprestene som er dannet ved erosjon i tett-

pakket bunnmorene. Ula vurderes som et verdifullt typevassdrag og

et supplement til Frya for å dekke spennvidden innen region 35g.

De sndre deler av L#gen og de hdyereliggende skogsomr&dene pa
begge sider utgjr den nordligste delen av underregionen. Aktu-

elle  i  denne sammenheng er Gausa, Mesna og Moksa. Gausa er alle-

rede vernet mot kraftutbygging, selv om enkelte sideelver er

regulert. Mesna og Moksa er sterkt berørt av kraftutbygging og

andre typer inngrep og synes derfor ikke aktuelle hverken som
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type- eller referansevassdrag. Gausa har en verdi som typevass-

drag, og i Lågen-sammenheng er Gausa viktig. Verdien i region-

sammenheng er derimot noe mindre, og det er klart at Etna og Dokka

er vesentlig bedre egnet som type- og referansevassdrag enn

Gausa. Gausa vil ikke kunne erstatte Etna og Dokka, men være et

verdifullt supplement. Dokka er imidlertid vedtatt utbygget og

Gausa's verdi som supplement til Etna er dermed Økt.

Behovet for typevassdrag bør være ivaretatt gjennom Sjoa, BØvra,

Skjli, Ostri, Tora, Finna, Lora, Jora, Frya og Ula.

For å ivareta selve hovedelva Lågen med sideelva Otta er det på

bakgrunn av elvestrekningsklassifiseringen vurdert områder som

samlet vil reflektere de ulike fluvialgeomorfologiske trekk ved

vassdraget. Områder som ansees egnede er; Partiet nedstrøms Losna

med Hovdefossen, Losna med Losnadeltaet og elveslettelandskapet

opp til Harpefoss, strekningen sor for Otta sentrum til samlp

Sjoa, elvestrekningen mellom Brennhaug og Dombås, Lalmsvatn med

delta og elvestrekningen oppstrøms til Vågåvatn, canyonstrekningen

sør for Heggjebotnvatn, deltaet i Pollvatn og Pallfoss. De nevne

lokaliteter bor tilsammen ivareta den fluvialgeomorfologiske

variasjonsbredden i vassdraget.
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8. KONSEKVENSER AV ULIKE INNGREP

Foruten kraftutbygging er det en rekke inngrep som berører de flu-

vialgeomorfologiske interessene i Lågenvassdraget;

Masseuttak

Veibygging

Forbygninger

Kanalisering

Jordbruk

Turisme/Friluftsliv

Turisme og friluftsliv er minst konfliktfylt fordi en fornuftig

planlegging og disponering kan tilpasses de naturfaglige inte-

resser.

Ved kraftutbygging vil hovedl@opene nedstroms inngrepene alltid bli

berørt. De naturfaglige verdier i disse områdene vil derfor bli

redusert. I sidevassdragene kan verdiene derimot sikres ved at

det ikke gjres fremtidige inngrep i de utvalgte type- og/eller

referansevassdragene.

Det er strre konflikter i forhold til masseuttak, forbygninger,

kanalisering og jordbruk. Dette er inngrep som utnytter ressur-

sene langs vassdraget. Konsekvensene er vanligvis endringer av

elvenes gradient, materialkilder og bunnforhold, som har stor be-

tydning for de fluvialgeomorfologiske prosesser. Langs Lågen og

Otta kommer virkningene av eksisterende og fremtidige kraftutbygg-

inger i tillegg. I denne sammenheng har reduserte flomtopper,

endret flomfrekvens og kt vintervannfring strst betydning.

Strekninger som blir tørrlagte har ikke lenger naturfaglig verdi.

Det er ikke foretatt virkningsundersøkelser av eksisterende inn-

grep i vassdraget. Derfor mangler faglige grunnlag for rent kvan-

titativt forutsi konsekvensene av eksisterende og fremtidige

inngrep.

Det som imidlertid kan påpekes er at alluvialstrekningene langs

vassdraget er spesielt sarbare for endringer i det fysiske milj6.
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Delta- og elveslettene langs Lågen og Otta er dannet ved lops-

endringer og akkumulasjon av sedimenter. Ved å forbygge eller

trrlegge disse omradene stopper denne prosessen opp. Tilforsel

av sedimenter under flom vil også bli sterkt endret ved reduserte

flomtopper som flge av reguleringer oppstroms.

Konsekvensene ved utbygging etter alternativene B2b vre Otta,

alt. B2 Nedre Otta og en utvidelse av Nedre Vinstra kraftverk vil

i sterk grad berøre alluvialstrekningene langs Lågen og Otta og

spesielt elve- 0g deltaslettene (Halvorsen & Husebye 1986).
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9. FREMTIDIGE UNDERSØKELSER

For følgende sidevassdrag/elvestrekninger må datagrunnlaget sies å

være tilfredsstillende:

- Bvra m/delta i Vag&vatn

- Visa

- Leira

- Finna

- Ula

- Jora

- Ottas delta i Ottavatn

- Elvesletter og deltasletter ved Losna.

Spredte eller ufullstendige registreringer foreligger fra følgende

områder:

- Saml@p Otta/Lagen

- Memuruelva

- Skjli

- Ostri

- Deltaet i Pollvatn

Resten av sidevassdragene og strekningen langs hovedl@pet i Lgen

og Otta er kjent gjennom befaring sommeren 1986. Det foreligger

ingen fullstendig analyse der nedbørfeltet betraktes som en

enhet. Intensjonene bak Flerbruksplanen er å fremskaffe inforrna-

sjon innen de ulike sektorinteressene slik at det kan oppnås en

optimal utnyttelse og forvaltning av vassdraget. Fluvialgeomorfo-

logien som omhandler prosesser og former i elver og sjper er vik-

tig i en slik sammenheng. Innen miljøvernsektoren er det viktig

at ulike typer vassdrag som er representative eller spesielle i

en regional sammenheng bevares. Tilsvarende påhviJer det fylkes-

kommunen å sikre vassdragstyper som er av nasjonal interesse.

Prosessene  i  og  i  tilknytning til elvesystemene er også av stor

viktighet for de andre naturvitenskapelige fagområdene. Mobilitet

i bunnmaterialet og slipeprosesser i selve elvelpet er av stor

betydning for både plante- og dyreliv i vassdraget. Suspensjons-
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transporten og flomforhold er viktig for akkumulering av sedi-

menter  i  de elvenære områder noe som igjen er av vesentlig betyd-

ning for vegetasjonen langs elveløpene (jf Fremstad 1985).

Også vis a vis andre sektorinteresser har fluvialgeomorfologien

betydning. Sedimentene i Lågen med sideelver er en ressurs av

stor betydning. Denne er antatt å være fornybar, men stadige for-

bygninger og kraftutbygginger har redusert elvens tilgang på sedi-

menter. I tillegg har materialtilførselen fra breene avtatt.

Dette skyldes klimatiske forhold som har redusert breenes volum og

derved erosjonsevne.

Senere tids forskning har fokusert på finpartiklenes (leire/fin-

silt) evne til binde fosfor og tungmetaller. Partikkelfor-

deling, mengde og geokjemisk sammensetning på suspensjonsmate-

rialet har antagelig en større betydning for vassdragets resi-

pientevne enn det idag fremgAr.

De foreliggende utbyggingsplaner for Lågen vil endre de fysiske

forhold drastisk. Det haster derfor med en nøyere kartlegging av

fluvialgeomorfologiske forhold i vassdraget. Det faglige niv&et

bor minst vere som i Verneplan III (NOU 1983:42). I tillegg bor

det igangsettes og overvåkning av både sedimenttransporten og de

ulike inngrepene i vassdraget. Det br legges opp til et flerårig

registreringsprogram med spesiell vinkling mot de nevnte forhold.

Slike prosessundersøkelser er viktige innen fagområdet fordi vass-

dragene er dynamiske systemer under stadig utvikling.

For følgende prioriterte type- og referansevassdrag og lokaliteter

langs LAgen/Otta foreligger det tilstrekkelige opplysninger:

Bvra m/Visa, Leira og deltaet 1 Vgvatn,

Finna

Ula

Elvestrekningen Losna - Harpefoss

Jora



- 99 -

Fra følgende foreligger det mangelfulle opplysninger;

Gausa

Sjoa m/bvre del av Veo,

Sk55li

Ostri

Lora

Frya

Tora/Fysa

Hovdefossen m/canyonstrekningen

Elvestrekning fra Otta tettsted til samløp med Sjoa

SamlØpsområdet Otta/Lågen

Elvestrekningen Brennhaug - Dombas

Elvestrekningen Lalmsvatn - Vågåvatn

Canyonstrekningen nedstrøms Heggjebotnvatn

Pollvatn

Poll fossen

Nivået på disse undersøkelsene bør være minst på linje med de 10--

års vernede vassdrag (NOU 1983:42). Det er også nødvendig med en

grundigere registrering langs hele Lågen og Otta.
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10. KONKLUSJON

Med bakgrunn i eksisterende kunnskap om Gudbrandsdalslågens ned-

brfelt er fdlgende vassdrag vurdert til & ha type- og/eller refe-

ranseverdi i en fluvialgeomorfologisk sammenheng:

Gausa (varig vernet mot kraftutbygging i Verneplan II)

Sjoa (varig vernet mot kraftutbygging  i  Verneplan I, øvre

deler inngår i Jotunheimen nasjonalpark og er også sikret mot

andre inngrep)

BØvra ro/sideelvene Leira og Visa samt deltaet i Vågåvatn

(under konsesjonsbehandling, vil deler av Leira og Visa inn-

går i Jotunheimen nasjonalpark og er sikret mot alle typer

inngrep)

Skjdli (under konsesjonsbehandling)

Ostri (under konsesjonsbehandling)

Tora/Fysa (under konsesjonsbehandling)

Finna (under konsesjonsbehandling)

Lora (varig vernet mot kraftutbygging i Verneplan I)

Jora (gitt til konsesjonsbehandling)

Ula (Øvre del inngår i Rondane nasjonalpark og er derfor

sikret mot alle typer inngrep)

Frya (varig vernet mot kraftutbygging i Verneplan II)

Følgende elvestrekninger langs Lågen og Otta er vurdert til enten

å ha stor faglig verdi eller representere typiskelspesielle for-

hold ved vassdraget.

Hovdefossen m/canyonstrekningen nedstrms (under konsesjons-

behandling)

Losna

Strekningen Losna - Harpefoss

Strekningen fra Otta tettsted til samløp med Sjoa (inklusive

samlpsomrAdet Lagen/Otta)

Strekningen Brennhaug - Dombas

Strekningen Lalmsvatn - utlop VagAvatn

Canyonstrekning nedstrboms Heggjebotnvatn

Deltaet+ Pollvatn

Pallfossen
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Behov for undersøkelser minst på linje med de 10-års vernede vass-

drag (NOU 1983:42) er påpekt  i  følgende type- og referansevass-

drag.

Gausa

Sjoa

Skjdli

Ostri

Tora/Fysa

Lora

Frya

og langs fblgende strekninger langs L&gens og Ottas hovedlp:

Hovdefossen med canyonstrekningen

Strekningen fra Otta tettsted til samløp med Sjoa (inkl. sam-

1¢psområdet Lågen/Otta)

Strekningen Brennhaug - Dombs

Strekningen Lalmsvatn - utlop Vg&vatn

Canyonstrekning nedstrøms Heggjebotnvatn

Deltaet i Pollvatn

Poll fossen

I tillegg bØr det foretas en grundigere registrering langs hele

Lågen og Otta.

En fluvialgeomorfologisk oversikt omfatter også kunnskap om pro-

sessene i og langs vassdraget. Behovet for en kontinuerlig over-

våkning av disse er påpekt, både i en naturvitenskapelig- og i en

ressurssammenheng. Overvåkningen må ha minst 3 målsettinger:

Registrere dagens tilstand

Registrere naturlige svingninger

Registrere konsekvenser av ulike inngrep

Utvalg av mlesteder br:

være dekkende for større områder
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legges til steder der det foreligger tidligere målinger/måle-

serier (om mulig)

legges til områder som er "kritiske" for materialtransporten

legges nær veier pga. instrumentering og drift av målestasjon

Områder som ut fra foreliggende kunnskap om vassdraget peker seg

ut er:

Bvra

SamlpsomrAdet Lagen/Otta

Strekningen Losna - Harpefoss

Canyonstrekning nedstrøms Losna
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