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I forbindelse med foreliggende planer om kraftutbygging i Faul-
vatn-området i Sørfold kommune, Nordland fylke, er det gjen-
nomført enkle geofaglige, botaniskeog ferskvannsbiologiskeun-
dersøkelserfor å belysekonsekvenseneav de foreslåtte inngrep.
Områdeter en delav Laksåga-vassdragetog utgjør ca. 1/3av ned-
børfeltet. En meget skarp bergartsgrensekrysserområdet, med
grunnfjell i de nordlige deler av feltet og lettere forvitrelig glim-
merskiferlengersørog vest. Storedeler av området mangler løs-
masser,eller forekomsteneer småog spredt. Destørsteforekom-
stenefinnes i dalbunnennederst i vassdraget.Den marinegrense
ligger på omkring 100 m o.h., og nederst i Laksågaog Sleipdalen
er.det dannet et omfattende terrassesystem.Den marine leira er
stedvisrik på muslingskjell.Et interessantmorenesystemfra isens
avsmeltningsperiodefinnes også i områdene vest for Faulvatn,
mellom300-400 m o.h. Skilletmellomgrunnfjell og glimmerskifer
og mellom marineog glasifluvialeavsetningerer vegetasjonsmes-
sigog vannkjemiskmarkert. Vegetasjonenpå glimmerskiferener
frodig og artsrik, mensden på grunnfjellsbergarteneer artsfattig
og ofte mosaikkpregetmed dominansav lyngarter.Terrassesyste-
met nedersti Laksågamedbl.a. marineleirerharen spesieltrikve-
getasjon med bl.a. gråor-heggeskog og høgstaude-bjørkeskog
medstort innslagavstrutseving.Grunnfjellsområdeneharelektro-
lyttfattig og svaktsurt vann, mensområdene med glimmerskifer
og store løsmasseforekomsterhar noe høyereelektrolyttinnhold
og p1-1.Deforeslåtte inngrepvil i segselvikke berøreområdereller
forekomsterav spesiellkarakter. Destørstekonsekvenservil være
knyttet til kraftstasjonsområdetved Lakshola,hvor bådegeofaglig
og botanisk interessanteforekomster vil bli berørt. Ved en skån-
som utbygging vil imidlertid konsekvensenebli små. Laksågahar
imidlertid i naturfaglig sammenhengstorverdi bådesomtype-og
referansevassdrag.Ragonasjonalparkligger innenfor nedbørfel-
tet og utgjør sammen med tilgrensende svenskenasjonalparker
Nordens største sammenhengendeverneområde. Ved vern av
Laksågavil en få et sammenhengendeverneområdefra havnivåi
vesttil de sterkt kontinentaleområdenepåsvensksideiøst.

Emneord:Vassdragsutbygging- Konsekvensvurdering- Geofag -
Botanikk- Ferskvannsbiologi- Faulvatn- Nordland

LarsErikstad,Gunnar Halvorsenog Bjørn Walseng, NINA, Univ.
Oslo,Boks1037, Blindern,N-0315 Oslo 3
HaraldKorsmo,NINA,NLH-Ås,Boks64, N-1432 Ås-NLH
HaraldH. Bergmann,ØstreBerg8, 7017 Trondheim

Abstract
Erikstad,L., Halvorsen,G., Korsmo, H., Bergmann, H.H. & Wal-
seng,B. 1991. Natural scienceinvestigationsin the Faulvatnarea
in connection with proposed hydro power development. - NINA
Utredning 19: 1-41

The possibleconsequencesof a proposed hydro power develop-
ment in the Faulvatn.areain Sørfold,NordlandCounty,on geolog-
ical,botanicaland freshwaterbiological interestshavebeeninves-
tigated. Thearea isa part of the Laksågawatercourseand include
about 1/3 of the watershed.A very sharpgeologicalboundarydi-
videsthe area,with basementeruptive bedrocks in the northern
partsand micaschists(partly with marble)to the south and west.
Superficial deposits are generally thin and discontinuous over
mostof the area. Largedepositsare, however,found in the valley
bottom in the lower part of the watercourse.Themarinelevelisat
about 100 m a.s.I.,and in the lower partsof Laksågaand Sleipdal-
en a largeand well developedterracesystemis formed. ln places
the marine clay is rich in musselshells.An interesting systemof
morainesfrom the periodof deglaciationcan befound in the area
west of Faulvatn,between 300-400 m a.s.l. The boundary be-
tween the basementrocksand the schistsand the superficialde-
positsbelow the marinelimit isreflectedin the vegetationandwa-
ter chemistry.Thevegetationon the schistsis luxuriousand rich in
species,while it is poor and patchy with a dominance of dwarf
shrubson the basementrocks.Thesystemof terracesin the lower
partsof Laksågahasa particularlyrichvegetationwith, e.g.Alnus-
Prunusforestand rich birchforestwith a high content of Matteuc-
ciastruthiopteris.Theareawith basementrockshaveacidicwater
low in electrolytes,while areaswith schistsand rich depositshave
a somewhathigher pHand electrolyticcontent. Theproposedde-
velopment will not directly affect areasor populations of special
character.Thegreatestimpactwi IIbe relatedto the power station
area at Lakshola,where both geoscienceand botanical interests
will be affected. With careful development these consequences
will be minor. Laksågahas, however, great referencevalue as a
type watercourse.The RagoNational Park is situated within the
watershed,andwith the neighbouringnational parksin Swedenit
constitutesthe largestprotectedareain Scandinavia.Protectionof
Laksågawould resultin a continuousprotectedareafrom sealevel
in the west to the continentalareasof Swedento the east.

Keywords: Hydro power development - Impactassessment- Ge-
ology - Botany- Freshwaterbiology - Faulvatn- Nordland
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Forord
Denneundersøkelsener utført forbindelse med de foreliggende
planerom kraftutbygging i Faulvatn-områdeti Nordland. Under-
søkelsener utført etter oppdrag fra ENCONS og er bekostet av
ElkemNS. Vi vil takke ENCONS ved JanRiisefor hyggeligsam-
arbeid. ForskerGunnar Halvorsenhar vært NINAsprosjektleder.

Feltundersøkelseneble utført i begynnelsen av august 1990,
med forsker LarsErikstadsom ansvarligfor de geofaglige under-
søkelseneog forsker Harald Korsmo for de botaniske. De fersk-
vannsbblogiske undersøkelseneble gjennomført av avd. ing.
BjørnWaIseng.Våre undersøkelserer etter ønskefra oppdrags-
giver begrenset til kun disse fagfelt. Vi vil spesielttakke Cand.
real. SylviaSmith-Meyer og ingeniør Asbjørn Nilsen,som deltok
som feltassistenterved undersøkelsenei henholdsvisgeofag og
ferskvannsbiologi.

Forsker,Dr. philos. John E. Brittain har artsbestemtdøgnfluene,
steinflueneog vårfluene, mens Cand. real. Svein-ErikSloreidhar,

bestemt fåbørstemarkene. UniversitetslektorBengt Christiansen
har dessutenbestemt muslingenefra de marineavsetningene.Vi
vil takke dem for vel utført arbeid.

Osloog Ås 7.11.1990

LarsErikstad
Gunnar Halvorsen
HaraldKorsmo
HaraldH. Bergmann
BjørnWalseng
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1 Innledning
I forbindelse med planer om kraftutbygging er det utarbeidet
egne retningslinjerfor hvilke naturfaglige undersøkelsersom kan
være aktuelle i de enkelte saker.Disseer gitt i revidert utkast til
Rundskriv36 fra Norgesvassdrags-og energiverk(NVE).Defore-
liggende undersøkelserer utført i tilknytning til planene om ut-
bygging av fallet mellom Faulvatnog Laksågai Sørfold med til-
hørende overføringer. Undersøkelseneomfatter fagområdene
geofag, botanikk og ferskvannsbiologi,og de følger de gitte ret-
ningslinjeri Rundskriv36.

2 Områdebeskrivelse

2.1 Beliggenhet

De foreliggende planer om utbygging omfatter Sleipdalseiva,
som er et av sidevassdragenetil Laksågai Sørfold kommune,og
som drenerer deler av området øst for Sørfolda (figur 1). Ned-
børfeltet til Sleipdalselvahar et areal på 77 km2. Laksågasned-
børfelt er betydelig større, ca. 240 km2, og drenerer områdene
øst mot grensentil Sverige.Delerav dette feltet ligger på svensk
side og tilhører Padjelantanasjonalpark. Rago nasjonalparkpå
norsk side ligger i det vesentligsteinnenfor Laksågasnedbørfelt.
Sleipdalselvaslutter seg til Laksågafra nordøst, ca. 4 km før
utløp i Nordfjorden.

Faulvatnet (7,5 km2) og Langvatnet (5,2 km2) er de to største
innsjøene innenfor Sleipdalselv-grenenog utgjør sammen med
Svadfjellvatnet(1,1 km2)mer enn 22% av Faulvatnetsnedbørfelt
(61,5 km2).Sidevassdragethar sine kilder i traktene rundt Lang-
vatnet, som ligger nord i feltet. SvadfjeHvatnetligger nord for
Langvatnet og er et typisk botnvatn med lite nedbørfelt. Det
ligger ved foten av Faulvasskardfjellet,som er nedbørfeltetshøy-
este topp, 895 m o.h. Frautløpet av Langvatnethar Langvassel-
va et betydelig fall ned til Faulvatnet,og over en strekning på
snaue 2 km faller elva 114 m. Faulvatnet ligger i den sørlige
delen av nedbørfeltet og med utløpet i det sørøstrehjørnet. Her
dannerelva Faulvassforsen(figur 2), som med et fall på merenn
200 m over bratte svaberger godt synlig i landskapet. Elvafra
Faulvatnet renner sammen med Sleipdalseivaca. 1,5 km før
utløp i Laksåga.Sleipdalselvaovenfor samløpet med elva fra
Faulvatnetdrenereret felt som er ca. 1/3 av Sleipdalselvastotale
nedbørsfelt, ca. 20 km2. Steinfjellvatnet, med et areal på ca. 1
km2,er det største vannet i denne delen av nedbørfeltet. Elva
renner via Sleipdalsvatnet ned i Sleipdalen der den renner
sammen med elva fra Moskusvatn. Foruten de nevnte vann er
nedbørfeltet rikt på små og store ferskvannslokaliteter,og inn-
sjøprosentener høy.

2.2 Klima

Det undersøkteområdet er preget av overgangen mellom kyst-
og innlandsklima. Temperatur- og nedbørdata for stasjonene
BodøVI og Kobbelver gitt i figur 3 (Det norske meteorologiske
institutt 1990). Normalverdienefor perioden 1931-60 er også
gitt. Bodø ligger helt ut mot havet, mens Kobbelv ligger rett
nord for Laksågaog omtrent like langt fra kysten. Kobbelv vil
derfor trolig være mest representativfor forholdene i Laksåga-
området.
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Figur 1
De nordlige deler av Nordland
med Faulvatn-områdetsbeliggen-
het i forhold til eksisterendenasjo-
nalparkerpå norsk og svenskside.
The location of the Faulvatn area
in relation to existing Norwegian
and Swedishnational parks.

Figur2
Faulvassforsensett fra
sølvest.
The waterfall Faule-
vassforsen.
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Temperaturog nedbør i 1990 ved de meteor-
ologiskestasjoneneBodø Wog Kobbelvsam-
menlignet med normalene for perioden 1931-
60 (Kilde:Norgesmeteorologiske institutt).
Monthly mean temperatures and precipitation

at Bodø and Kobbelv in 1990, compared with

the 30-year (1931-60) normals from the same

weather stations.

Vinteren 1989/90var klimatiskspesiellpå flere måter. I hele peri-
oden fra januar til og med april var temperaturen høyere enn
normalt. Det samme gjaldt juni, mens mai, juli, august og sep-
tember hadde temperaturer omkring det normale. Forskjellene
fra det normale var størst i Kobbelv. Forskjellenei temperatur
mellom Bodøog Kobbelvgjenspeilerdet mer kontinentale klima
i Kobbelv.Vintertemperaturener vesentlig laverei Kobbelvenn
Bodø, mens sommertemperaturener lavest i Bodø. Årsmiddel-
temperaturener således1,6°C høyerei Bodøenn i Kobbelv.

Nedbørforholdenei Bodøog Kobbelver også forskjellige,og i et
normalår mottar Kobbelv 179 mm mer nedbør enn Bodø, 1251
mm mot 1072 mm.I9 av 12månederer nedbøreni gjennomsnitt
størst i Kobbelv, mensBodøer nedbørrikestkun i januar. 11990
synes forskjellen mellom stasjoneneå være vesentlig større. I
førstehalvårhaddeKobbelvstørstnedbøri samtligemåneder,og i

bådejanuar;februar,og marsvar den 2-3 ganger størrei Kobbelv
enn i Bodø.Ijuli, augustog septembervarsituasjonenomvendt.

2.3 Berggrunn og løsmasser

Landskapetog geologien i nedbørfeltet pregesav bergartskillet
mellom granitt i de sentrale områdene og glimmerskifer i de
vestligeog sørøstligedeleneav feltet. Storedeler av feltet har et
relativt rolig landskap, men er gjennomskåret og omkranset av
skarpe glasiale fjorder og daler. Dette markerer overgangen
mellom det rolige paleiskefjell-landskapet i øst og det brattere
glasialefjord- og dal-landskapeti vest. Nedbørfeltet, og da spe-
sielt grunnfjellsområdene,er fattig på løsmasser,og store area-
ler består av bart fjell uten vegetasjonsdekke. I dalgangene
under marin grense finnes det imidlertid mektige og formrike

7
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avsetninger.LangsLaksågaog nedre del av Sleipdalselvaer det
avsattstore glasifluvialeterrasserog mektige marine leiravsetnin-
ger. Særligleiravsetningeneer sterkt erodert og har et tett møn-
ster av skarpe ravinedaler.Området gjennomskjæresogså av et
mektig morenebeltesørfor Faulvatn.

2.4 Vegetasjon

Bergartskillet som skjærer gjennom området gir store vegeta-
sjonsmessigekontraster mellom de næringsfattigegrunnfjellsom-
rådene og de mer næringsrike glimmerskiferområdene.De ytre
deleneav Laksågadalenutmerker seg med frodig bjørkeskogder
sørog østsidenav dalen har et bredt belte med strutseving(Mat-
teucciastruthiopteris) i feltsjiktet ved sidenav andre høgstauder
og storbregner.Pånordsidenav dalen er dette beltet noe smale-
re. Her får en også innslag av mer tørkesterk vegetasjon på ut-
stikkende koller og eksponerte skråninger med mer varmekjære
lågurtsamfunn. Høyereoppe dominerer en svært næringsfattig
vegetasjon. I ravinene finnes småbregnebjørkeskogog blåbær-
bjørkeskog.Den nedre delen av lia er svært frodig med påfallen-
de sterk dominansav strutsevingi feltsjiktet.

Sleipdalen inneholder i de nedre deler næringsrike gråor-




heggeskogerog bjørkeskoger,som over marin grense raskt går

over i næringsfattig blåbærbjørkeskog,med mye krekling, eller

blåbær-skrubbærbjørkeskog.Langs hele Sleipdalselvaligger en
del blokkmark som er mer eller mindre dekket av vegetasjonen.
Her er særlig mye skrubbær-blåbærbjørkeskog,småbregnebjør-
keskogog stedvisnoe storbregnebjørkeskog.I de indre deler av
Sleipdalenfins det ogsåen del røsslyng-blokkebærfuruskogi dal-
bunnen.Terrengetskifter raskt utseendenår en kommer opp fra
selve dalbunnen. Her er vegetasjonsdekketmer usammenhen-
gende med mye blottlagt svaberg.Vegetasjonener dominert av
lyng og særlig krekling (Empetrum hermaphroditum) og stedvis
også blåbær (Vacciniummyrtillus)og blokkebær (V. uliginosum).
I tillegg inngår også bjønnskjegg(Scirpuscespitosus)og kvitlyng
(Andromedapolifolia). Frekvensenav bjønnskjegger meget høy
ikke bare i fattige fastmattemyrfragmentermen også delvisinne
på fastmark,og dette viserat området har høy humiditet.

Faulvatnog de tilgrensendedeler av nedbørfeltet når opp i 300-
500 m o.h. Generelt er vegetasjoneni de høyeredeler av områ-
det svært ensartet og fattig, men samtidig sterkt fragmentert
p.g.a. en meget høydekning med svaberg.

Den menneskelige påvirkningen er størst i de lavereliggende
deler av nedbørfeltet bl.a. gjennom en del granplantinger, spe-
sielt på sørog østsidenav Laksåga.Herer store delerav terrasse-
ne plantet til med gran der en ikke har bjørkeskogeller annen
kulturbetinget vegetasjon. Pånordvestsidenav dalføret er gran-
plantingene mer spredtog for det mesteovergroddav lauvskog.

8
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3 Kraftutbyggingsplanene
De foreliggende planer omfatter en overføring av de øvre deler

av Sleipdalselva til Faulvatn og en utbygging av fallet mellom

Faulvatn og Laksåga (figur 4).

De sørøstlige deler av Sleipdalselva overføres til Steinfjellvatn

gjennom en 400 m lang tunnel. Inntaket skjer nedstrøms Mos-

kusvatn ved kote 360. Vannet fra Steinfjellvatn tas inn som bek-

keinntak på kote ca. 320 og overføres via en 2 km lang tunnel til

Faulvatn. lalt skal 16 km2 overføres til Faulvatn, som derved får

et nedbørfelt på 77,5 km2.

Faulvatn er prosjektets eneste magasin. Det foreligger to alterna-




tive forslag til regulering. Alternativ I omfatter en vannstandshev-




ning på 0,5 rn, fra kote 317,0 til 317,5, og en senkning på 2,5

/ /2

/.,--
/

m, til kote 314,5. Alternativ II gir en tilsvarende vannstandshev-

ning, mens senkningen er økt til 6 m, til kote 311,0. Magasinet

får etter Alt. I et volum på 45 mill. m3, og en reguleringsprosent

på 70. Reguleringssonen får etter dette alternativ et areal på 0,5

km2, som tilsvarer ca. 7% av arealet ved HRV. Magasinet skal

tappes ned hver vinter, og fylles opp igjen under vårflommen.

Under drift om sommeren vil vannstanden kunne pendle mellom

HRV og -1,5 m.

Fallet mellom Faulvatn og Laksåga (3,0 m o.h.) skal utnyttes i en

kraftstasjon like sørvest for Lakshola. Tunnelen får en lengde på

2350 m. Utslippet fra kraftverket legges til en kulp i eiva ca. 3,4

km ovenfor utløpet i sjøen (Nordfjorden).

Sleipdalselva vil få sterkt redusert vannføring nedenfor Moskus-




vatn og Steinfjellvatn. På grunn av lokalt tilsig vil vannføringen
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figur 5
Vannføringsdatai et normalår før og etter utbygging; 1:Sleipdalselvarett nedstrømsSleipdalsvatn,2: Sleipdalselvafør samløpmed Faul-
vasselva,3: Sleipdalselvaetter samløpmed 'Faulvasselva,4: Laksågaetter samløpmed Sleipdalselva,men ovenfor planlagt kraftstasjon,5:
Laksågaetter samløpmed Sleipdalselva,og nedenfor planlagt kraftstasjon (Kilde:ElkemA/S).
Normal discharge(m3/s)before and after the hydro power developmentat different positions in the watershed; 1: TheriverSleipdalselva
just below the lake Sleipdalsvatn,2: The river Sleipdalselvaabove the confluence with the river from Faulvatn,3: Theriver Sleipdalselva
below the confluence, 4: The river Laksågabelow the confluence with Sleipdalselva,5: The river Laksågabelow the effluence from the
hydro power plant (From:ElkemA/S).
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gradvisøkenedoverivassdraget.Førsamløpmedelvafra Faulvatn
vil vannføringen fremdelesvære under 1/3 av den opprinnelige
(figur 5).Vannføringennedenfor samløpetvilvære ytterligere re-
dusert, og vil kun utgjøre 1/5 eller mindre av den opprinnelige
vannføringen (figur 5). Sleipdalselvautgjør ca. 1/3 av Laksågas
nedbørfeltog Laksågavil etter samløpfortsatt ha tilbake merenn
2/3 av naturlig vannføring (figur 5). Nedenfor utslippet fra kraft-
verket vil endringene bli større, spesieltved drift i vinterhalvåret
(figur 5). Kraftverketvil få en slukeevnepåca. 11 m3/s,somerve-

sentlig størreenn normalvannføring i elva under lawannførings-
periodeneom vinterenog deleravsommeren.Elvanedenforkraft-
verksutslippetvil derfor få mer stabil vannføring gjennom hele
året. Det er ikke forutsatt slippingav minstevannføringi noendel
avvassdraget.

De aktuelle tunneler vil kreveuttak av store mengder masse.Det
er ikke forutsatt bygging av veier, og transporten under utbyg-
ging vil skjeved terrenggåendekjøretøyerog helikoptere,

11
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4 Materiale og metode

4.1 Geofag
Grunnlaget for arbeidet er en detaljert flyfotoanalysemed etter-
følgende feltarbeid. Flyfoto som ble brukt var Norsk flyfoto og
fjernmålings serier 1213 og 9560. Størstedelenav området er
sværtfattig på løsmasser.Fjell-landskapeter relativt uniformt og
er lett å analysereved hjelp av flybilder. Videre finnes det beskri-
velser fra området i geofaglig sammenheng knyttet til tidligere
planer om vasskraftutbygging (Faugli 1977, Sivertsen 1976).
Derforble hovedvektenavfeltarbeidet konsentrertom en merde-
taljert kartleggingav løsmasselandskapeti Sleipdalenog Laksågas
dal nedstrømssamløpetmed Sleipdalselva.Detteer områdermed
sårbarelandskapstypermedstor geofagligverdi somsamtidigbe-.
røreseller kan bli berørt ved tekniskeanlegg knyttet til den plan-
lagtekraftstasjonenog i forbindelsemedanleggsarbeidet.

Det beste kartverket i området er eksisterendetopografiske kart
(serie N50) med ekvidistanse20 meter. Detaljkartleggingen er
derfor presentert som flyfotokart overtegnet fra serie9560 bilde
Q23 og P24. Dissekarteneer følgelig ikke målestokkriktige,men
ved detaljeringav anleggsplanergir de grunnlag for å konstruere
kartinnholdet inn pådet økonomiskekartgrunnlagetsomer plan-
lagtferdig i 1991.

Berggrunnsgeologiener bareraskt referert.Deter lagtvekt påden
dramatiskelandskapsforskjellenmellomgranittområdeneog glim-
merskiferen.Denne landskapsforskjellenforsterkesav ulike næ-
ringsforhold som gir et svært mye rikere vegetasjonsbildei glim-
merskiferområdeneenn på granitten. Landskapeter beskrevetut
fra geomorfologiskekriterier, det sammegjelderhovedtrekkenei
glasialgeologien.

4.2 Botanikk

De botaniske undersøkelseneforegikk i perioden august
1990.Vegetasjonog flora er undersøktspesielti og ved Faulvass-
forsenog der de tekniske inngrepeneer planlagt (figur 15, pkt A-
G). I tillegg er tre mer begrensedeområderav strandsoneni Faul-
vatnet undersøkthvoren stedvishar grusstrendermed lavstrand-
topografi (figur 15, pkt H-J).Forøvriger strandsonenlangsFaul-
vatn praktisktalt bare svaberg.Ved hvert av dissestedenehar en
tatt opp krysslisteoverhøyereplanter, samletinn en delopplysnin-
geromkring lavereplantersomlavog moserog karakterisertvege-
tasjonstypene.Forhøyere planter følger nomenklatur Lid (1987)
og for lavKrogh et al. (1980). Formoserbenyttesnorskeog latin-
ske navn etter Frisvoldet al. (1984). Vegetasjonsbetegnelsene
følgerFremstad& Elven(1987).

Ved hvert undersøkelsespunkter floraen og vegetasjonenunder-
søktpåetareal somtilsvarerca.2 ha.

4.3 Ferskvannsbiologi

Materialet ble innsamleti perioden7.-9. august 1990.Detforelig-
ger 19vannprøver,23 krepsdyrprøverog 21 sparkeprøver(bunn-
dyrprøver).

Vannprøveneer vanligvistatt næroverflatenbådei vannog påel-
vestasjonene.FraFaulvatnforeligger det imidlertid ogsåvannprø-
ver bådefra 1 m og fra 20 m dyp. Disseer tatt meden 2 IRuttner-
henter.Ideøvrigelokaliteteneerprøvenefyltdirektepå1Iplastflas-
ker.I rennendevannbleprøvenetatt i partiermedsterkturbulens.I
Faulvatnble også siktedypet og innsjøfargenmålt med en rund
secchi-skivemed diameter 25 cm. I tillegg er temperaturenmålt.

Ved innsamling av krepsdyrmaterialet er det brukt to typer
planktonhåver, som trekkes gjennom vannmassenemed jevn
hastighet, ca. 12 m pr. min. (Liten håv: maskevidde90 prn, dia-
meter 12 cm, lengde 50 cm. Stor håv: maskevidde90 p.m,dia-
meter 27 cm, lengde 57 cm)

Detforeligger 3 plankton- og 20 littoralprøver.I Faulvatn,hvordet
var båt tilgjengelig, bledet tatt 3 planktontrekkfra 22 m dyp,hen-
holdsvisto trekk med liten håvog ett trekk medstorhåv.Krepsdyr-
faunaen i strandsonen er innsamlet med stor planktonhåv, 3
prøver i hver lokalitet. Prøveneer tatt ved å trekke håvenså nær
bunnensommulig utenå få medfor myeavdet finerebunnmateri-
alet. I bådeSleipdalsvatnog Steinfjelivatnble det dessutentatt to
prøverfra eksponertstrandfor åfå envissoversiktoverarts-og do-
minansforholdenei planktonsamfunnene.

Bunndyrenei strandsonenog i rennendevann er innsamletmed

en kvadratisksparkehov,24,3 x 24,3 cm, med maskevidde500

Ved hver prøveer det sparket 1 min. Sparkeprøvenedekker
et areal på ca. 25 cm x 4 m pr. minutt. Det foreligger tre prøver
fra hver lokalitet, totalt 12 prøverfra elv og 9 prøverfra littoral-
sonen.Av disseble 13 plukket i felt, mensde resterendeble fik-
sert og senererenplukket på laboratoriet. I Sleipdalsvatnble én
av prøvenetatt i strandsonemed vegetasjon,mensdet fra de to
øvrige vannene kun foreligger prøver fra stein- og grusbunn da
dissemangletvannvegetasjon.

Cladocereneer bestemt ved hjelp av Smirnov (1971), Flässner
(1972)og Herbst(1976), menscopei5odeneer bestemtved hjelp
av Sars(1903, 1918),Rylov(1948)og Kiefer (1973, 1978).Fåbør-
stemarkeneer artsbestemtav Cand. real.Svein-ErikSloreid,mens
Dr. philos.JohnE.Brittainharartsbestemtdøgnfluene,steinfluene
og vårfluene.
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5 Geofag

5.1 Berggrunnen
Et markert bergartsskilledeler området i to svært forskjellige re-
gioner (figur 6). Det mesteav nedbørfeltet bestårav sure dype-
ruptive bergarterav prekambriskalder. Dissegrunnfjellsbergarte-
ne består i hovedsakav granitt og granodioritt (Sigmondet al.
1984). Bergarteneer svært næringsfattige. Restenav nedbørfel-
tet, hovedsakeligkonsentrert om Laksågasdal, består av noe
yngre glimmerskifer og glimmergneis (Sigmond et al. 1984).
Dette er omdannedesedimentærebergarter som er en del av de
kaledonskeskyvedekkene.I stupene rett øst for Laksholablottes
tildels mektige marmorlag som inngår i denne bergartsregionen.
Marmoren er hvit til rødlig og relativt grovkornet. Elven fra
Krubba forsvinner i et grottesystem og kommer igjen midt i
stupet sørfor Klipforsensomen sprutfoss.

5.2 Landskap

Destore trekkene i landskapet(figur 7 og 8) bestårav to hoved-
komponenter. Det er rolige landformer som har arvet sin hoved-
form fra det førkvartære- paleiskelandskapetselvom de er mo-
difisert av glasialeprosesseri større eller mindre grad. Videre er
det markerte glasialenedskjæringerhovedsakeligknyttet til dal
og fjordsystemene.Nevnt fra nord er dette Leirfjordensnedskjæ-
ringer med dalsystemettil Kolbakkelvarett nord for Langvatnet.
Deretter er det Ospfjorden med tilhørende dalsysteminkludert
Rismålsvatnetsbotnform. Sentralt i området ligger Tørrfjorden
og Nordfjordens nedskjæringer med dalsystemeneved Andkil-
vatn og Laksågasdal med Sleipdalenog Storskogdaleninnenfor.

Retningenpå dal- og fjordsystemeneer ordnet i to dominerende
hovedretninger, SV-NØ og NV-SØ. Dette e'r retninger som er
delvis strukturgeologisk bestemt, delvis bestemt av bergartsskil-
let mellom granitt og glimmerskifer.

De rolige landformene finnes på toppområdene som omkranser
nedbørfeltet, klarest utviklet i øst. Disseområdene representerer
resterav det gamle (paleiske)landskapetsom har vært utgangs-
punkt for den kvartæreglasialelandskapsutformingen.I tillegg er
en stor del av nedbørfeltet rundt Faulvatnetpregetav rolige land-
former i en vid dalsenkning(figur 9). Dalsenkningener klart glasi-
alt utformet, mener ikke på langt nær utviklet til en skarpog mar-
kert glasialdal. Unntaketer dalendeformenved Rismålsvatn.

Småformene er styrt av forskjeller og struktur i berggrunnen

samtidig som den glasialeerosjonen har kunnet sette sitt preg

på detaljformene. Sentralt i feltet består.berggrunnenav granitt-
bergarter. Disseer foliert eller benket (figur 10). Dette kommer
frem i landskapetsom trappetrinn i fjellgrunnen fordi granitten
sprekkeropp langsbenkningen.Det tilsynelatendejevne landska-
pet er ofte brutt av rekker av små stup og skrenter som følger
benkningen. Det visuelleinntrykk av landskapetkan være meget
forskjelligetter somman sermot benkningeneellervekkfra dem.
Dette understrekes av ansamlinger av torv og noe forvit-
ringsmatrialei senkningeneunder skrentene.

Detaljutformingen av bergflatene er allikevel preget av glasiale
prosessermed tendens til rundsva.Glasialskuring er ikke frem-
tredende på grunn av at de grove kornene i granittet forvitrer.
Det er imidlertid tildels tett med glasialeformer som sigdbrudd
og parabelrisssomviserbrebevegelsen.

Landskapsformenei glimmerskiferen og glimmergneisener do--
minert av strøk og fall i de sedimentære bergartene som står
ganskesteilt. Dette tette mønsteretviserfoldemønsteret fra den
kaledonskefjellkjededannelsenog former et landskapsomer ad-
skillig mer urolig enn granittlandskapet. Dette forsterkesved at
bergarten gir mye bedre næringsforhold og dermed en adskillig
mer frodig vegetasjon.

I tillegg finnes det lokalt så mektige løsmasseavsetninger(figur

11, 12 og 13) at de dannei en egen landskapstypei sterk kon-
trast til områdene som domineres av former i fast fjell. Dette
gjelder først og fremst de mektige glasifluvialeog glasimarine
avsetningenei Sleipdalenog Laksågasdal. Landskapether består
av tre ulike hovedkomponenter. Langsstore deler av dalen er
det bygget opp mektige terasser med glasifluvialt materiale.
Disseer dannet som deltaer i havet og viser derfor ulike havnivå
fra deglasiasjonenog frem til idag. Terrassekanteneer vesentlige
landskapselementsom på mange måter preger landskapet i
dalen. Videre er det de mektige marine leiravsetningenesom er
erodert ut i tette nett av dype smådaler- raviner. Dette er frodi-
ge områder som danneret svært karakteristisklandskapbåde ut
fra ravinenesform og den tette vegetasjonen.Pågrunn av bak-
keplanering i jordbruket kan slike landskapi utgangspunktet ka-
rakteriseressomen truet landskapstypesom det ikke er såyanlig
å finne såvidt fint utformet og urørt som her. Landskapethar
også sin betydning ved at de eroderende kreftene fremdeleser
svært aktive og gir et godt grunnlag for studier og demonstra-
sjon av de landskapsformendeprosessene.Det sammekan sies
om det aktive fluviale landskapet som dannes av elveløpene
gjennom løsmasselandskapet.Her finnes aktiv erosjon, transport
av materiale og sedimentasjon.Systemetavsluttes i det meget
markertedeltaet i Nordfjorden.

I tillegg til disse løsmasselandskapenedanner moreneryggenei
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Figur 6
Forenkletgeologisk kart over Faulvatn-området
(Kilde:Sigmond et al. 1984).
Simplified geological map of the Faulvatn-area
(From:Sigmond et al. 1984).
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Figur 8
Høgdelagskartover Faulvatnområdet.
Altitude contour map of the Faulvatn-area.
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Figur 9
Faulevatn.
The lake Faulvatn shoWing the glacially modi-
fied palaeic land surface.
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Figur 10
Langvasselvasutløp i Faul-
vatn..
The inlet of the river
Langvasselvain Faulvatn.

fjellet særligsørfor Faulvatn(figur 14), lokalt viktige landskapse-
lementer. Moreneryggeneer her så mange og er så markert ut-
formet at vi kan snakke om soner med et morenerygglandskap
til sterk kontrast mot fjellområdene rundt.

I dette landskapeter kontrastene i seg selvet landskapselement
som nesten mest av alt gir området særpreg, spesielti de indre
deleneav Laksågasdal ved Lakshol, og nedre deleneav Sleipda-
len. Det er den markerte kontrasten mellom de frodige glimmer-
skifer og løsmasseområdeneog det golde, nestennaknegranitt-
fjellet som dominerer,fjellet og dalsidenevest og nord for Laks-
hola (figur 13).

5.3 Kvartærgeologi

Området er i hovedsak fattig på løsmasser.Unntaket fra dette
generellebildet er, ved siden av løsmassenei Laksågasog Sleip-
dalselvasdalgang (figur 11 og 12), et meget markert endemore-
nesystemsom krysserde ytterste delene av området (figur 14).
Dette morenesystemeter tidligere beskrevetav Andersen(1975).
Morenetrinnet tilhører systemetav preborealemorener, ofte kalt
fjord og dalstadiet.To områder i umiddelbar nærhet til feltet, og
som hører til dette morenesystemet,er beskrevetsom vernever-
dige av Fjalestad& Møller (1987). Det er den store glasifluviale

deltaflaten ved Andkilvatnet (figur 14) og en deltaflate ved
Kvarvsammenmed morenesystemetved Rismålsvatnet.Disseav-
setningenekan følges så å si kontinuerlig over fjellet og danner
et viktig sammenhengendesystemsom dokumenterer isavsmelt-
ingen i området.

Innenfor dette morenetrinnet er løsmassenekonsentrert i dal-
gangene under marin grense. Laksågasdal nedenfor Sleipdalsel-
vassamløper i sterk grad preget av mektige løsmasseavsetninger
som fortsetter opp i Sleipdalentil rett nord for Faulvassforsen.
Avsetningeneer kartlagt i'detalj og presentert i figur 11 og 12. I
de indre delene av dalen er avsetningenebygget opp til marin
,grense.Denne finnes rett nord for Laksholai en mektig terasse-
avsetning (Loftet). Høyden er rett i underkant av 100 m o.h.
Loftet-avsetningener bygget opp gjennom en glasifluvialdrene-
ring ut Storskogdalen.Vannet er pressetut på østsidenav berg-
kollen ved Klipforsen,og avsetningener bygget opp langsdalsi-
den øst for Lakshola.Avsetningen har krysset dalen og finnes
som terrasseresterved utløpet av Skardselva.Proksimaltavsluttes
terrassenmed en iskontaktskråningsom ikke er spesieltklart ut-
formet, men som viser at terrassen15Iedannet direkte i kontakt
med brefronten. Den noe ujevne overflaten på den proksimale
delen av avsetningen sammen med en relativ høy tetthet av
grove moreneblokkeri overflaten, antyder et mindre brefremstøt
oppe på terrasseflaten.
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Bart fjell (1)

Tynt løsmassedekke (2)

Sortert materiale (3)

Rasmateriale (4)

Raviner (5)


i•t% Terrassekanter (6)

11 Ras eller bekkevifte (7)

Dreneringsløp/strømløp (8)

Fylling/grustak (9)

ca. 1 km.

Figur 11
Forenklet kart over formelemen-
tene i de glasifluvialeog marinfluvi-
,aleavsetninger i de nedre deler av
Laksåga,før utløp i Nordfjorden.
Simplified map of the glacifluvial
and rnarinefluvial deposits at the
lower part of the Laksåga river,
above the outlet into Nordfjorden.

Loftet-avsetningen fremtrer i landskapet som et mektig land-

skapselement med et karakteristisk mønster av raviner. Et sett av

relativt bratte raviner går fra hovednivået på terrassen og stop-

per rett før en utflatning som markerer neste havnivå. Neste sett

raviner ligger fra dette nivået og ned til foten av avsetningen. Ar-

saken til dette mønsteret er trolig at det går en fjellrygg parallelt

med lengderetningen på terrassen. Dette er samme fjellrygg som

stikker opp rett syd for Klipforsen og som markerer hovedberg-

artsskillet i området. At denne fjellryggen preger overflateforme-

ne på Loftet-terrassen viser at terrassen ikke er fullt så mektig

som det visuelle inntrykket tilsier.

Loftet-terrassen har to markerte hovednivåer, men ved en detal-

jert kartlegging kan man skille ut flere mer diffuse havnivåer i

avsetningen. Disse nivåene finnes igjen i terrasselandskapet i

Sleipdalen. Terrassene i Sleipdalen viser ikke brekontakt. Den

største terrassen er imidlertid sterkt erodert av Sleipdalselva i de

proksimale delene, slik at brekontakt ikke uten videre kan ute-

lukkes rent morfologisk. Høyden på denne terrassen er lavere

enn marin grense på Loftet og tilsvarer andre hovednivå på

Loftet-avsetningen. Det er derfor ikke rimelig å tolke denne av-

setningen som en israndavsetning, men som en delta-avsetning

uten direkte brekontakt.
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Figur 12
Forenkletkart over formelementene,i
de glasifluviale og marinfluviale av-
setninger i samløpsområdetfor Sleip-
dalselvaog Laksåga.
Simplifiedmap of the glacifluvial and
marinefluvial deposits at the conflu-
ence area of the rivers Sleipdalselva
and Laksåga.

Marin grense i Sleipdalenfinnes ca. 100 m o.h. i form av smale
terrasserpå begge sider av elva. Det er ikke tegn til iskontakt. På
fjellplatåetøst for Sleipdalenfinnes det imidlertid markertemore-
ner rett sør for Moskusvatn. Det er rimelig å tolke denne more-
nen i sammenhengmed iskontaktskråningenpå Loftet. Det betyr
at breen ned Storskogdalenlå i en mer fremskutt posisjonenn
brefronten ned Sleipdalen. Dette stemmer med Cle.topografisk
forholdene. Bretungen ned Storskogdalenhar hatt karakter av
en typisk kraftig dalbre, mens brefronten ved Sleipdalenhar hatt
en bredere front som har spredt seg ut mot Faulvatnmed bare
en sidegrenned Sleipdalen.Isskuringog parabelri.sspå fjellflåge-
ne sørfor Steinfjellsvatnviser brebevegelsemot sørvestd.v.s, rett
mot Faulvatn.

Ved Faulvassforsen(figur 2) er terrasse-nivåetgodt utviklet, men
terrassener delvisdekket av grovt flomskredmateriale.Dette ma-
terialet er samlet i flom og skredsituasjonerknyttet til elvasaktivi-
tet. Kildematerialetmå i hovedsakvære blokker som brekker løs
fra benkningen i granitten.

Sørfor terrasselandskapeti Sleipdalenligger det mektige avset-
ninger av marin leireog silt. Den marine karakterav avsetningen
kommer klart frem ved at leirmasseneinneholderden marinemol-
luskenMacoma calcaria.I en erosjonsskrentved Laksholable det
samletmolluskerog marleik fra en klart lagdelt seksjoni den aller
nederstedelen av leiravsetningen.Materialet varierte mellom fin
sand og silt til ganske ren leire. Skrenten ligger 2-5 meter oVer
vannivåeti Laksåga,d.v.s.11-16 m overdagenshavnivå.

Det store innholdet av leire i avsetningenenederst i Sleipdalen
viser at vannstrømmen her har vært relativt rolig da leiren ble
avsatt. Brefronten lå nær Loftet, men smeltevannsstrømmenble
dirigert langsdalsidennedoverdalen. Dette førte trolig til at om-
rådene vest for Laksholafungerte som en bakevje med relativt
rolige strømforhold og med kraftig se-dimentasjonav silt og leire.
Molluskenetyder på at forholdene ved sedimentasjonvar rolige,
gjerne med kaldt og brakt vann. Macoma calcariakan leve ned
til 100 m dyp. Funnstedet ligger ca. 11 m o.h. i et område der
den marin grense ligger ca. 100 m o.h. En datering av skjellene
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Figur 13
De stilleflytende partier av Laksåga
ved Laksholagård, sett nordøstover
inn mot Sleipdalen.
The slowflowing parts of the river
Laksågaby the farm Lakshola,look-
ing towards Sleipdalen,showing the
contrast between the bare basement
rocks and the glacial deposits in the
lower part of the river Laksåga.

bør derfor kunne gi en rimelig datering av isavsmeltingeni Laks-
ågasdal.

Ogsåsørfor Laksholafinnes det markerte terrasseri ulike nivåer.
Marin grenseer ikke påvist i disseterrassenivåene.Sleipdalenog
Laksågasdal viser innenfor en meget kort strekning en stor vari-
asjonsrikdom i former og avsetninger som dokumenterer isav-
smeltingen og det gradvis synkendehavnivå fra isavsmeltingen
og helt ned til dagens nivå. Verdien av denne serienav former
og kvartæreavsetningerblir styrket fordi de følger direkte etter
et veldokumentert og sværttydelig morenetrinn rett sør for om-
rådet og ved at brefronten også lar seg dokumentere i de indre
delene av området sammen med marin grense. Dessutenøker
verdienved tilgang på fossilt skjellmaterialesom er et potensiale
for datering.

Avsetningsmønstereti dalen er typisk for dalstrøk i Nordland.
Det er imidlertid spesieltat formene er sværtgodt utviklet samti-
dig som at seriene av morener og havnivåer er ubrutte og at
former og avsetningerfinnes innen et svært konsentrertområde.

• 5.4 Fluvialgeomorfologi

Fluvialgeomorfologiskaktivitet finnes i hovedsak i dalgangen

under marin grense. Områdene med mektige avsetninger av

marin leire er sterkt preget av fluvial erosjon. Det er gravd ut
tette systemerav bekkedaler - raviner. Erosjonener fremdeles
aktiv, og områdene representerer en viktig sedimentkilde til
Laksåga.Et par av sidebekkenetil Laksågalenger nede passerer
også mindre dalganger med avsetninger av marin leire og silt
der det finnesvelutviklederavinesystemer.Avsetningeneer imid-
lertid ' ikke så mektige som i hoveddalen, og ravineneer derfor
heller ikke så dype. Ravinerog ravineerosjoni marine leirer som
er hevet opp av havet etter siste istid er et vanlig og karakteris-
tisk trekk langs kysten. Landskapstypener et karakterlandskap
på Østlandetog i Trøndelag.

I Nordland er marine leirer med ravinesystemeri tilknytnihg til
glasifluvialeterrasseret typisk trekk. Det er imidlertid vanlig at
disse landskapsformene er utsatt for intense inngrep. Sør i
landet er de store r,avineområdeneså preget av bakkeplanering
at det er vanskeligå finne områder av noen størrelseder proses-
sene fremdeles foregår i intakte landskap (Erikstad in prep.). I
Nordland er ravineområdeneav mer lokal utstrekning og .betyd-
ning, men også her er de utsatt for inngrep i forbindelse med
bebyggelse,veibygging og landbruk. Ravineområdenei Laks-
ågasdal er relativt små, men svært godt utviklet. I store trekk er
de urørt, og de fluviale prosessenefår gå urørt, selvom ravinene
nærmest Laksholaer påvirket av beiting, og de aller nærmeste
er moderat oppdyrket. Ravinenehar ut fra dette en klar fluvial-
geomorfologiskverdi.
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Under marin grensegår både Laksågaog Sleipdalselvai løsmas-
ser. Sleipdalselvaer erodert ned til fast fjell. I flom eroderer den
imidlertid flere steder i de glasifluvialemassene.Elvalegger opp
en markert vifte i det stille vannpartiet ved Laksholader Sleip-
dalselvamøter Laksåga.Dennestille delen av Laksågaer styrt av
en fjellterskel rett syd for Lakshola.Terskelener dannet av hard
glimmergneisog er en del av den glimmergneisryggensom mar-
kerer bergartsskillet mellom granitt og glimmerskifer og glim-
mergneis i området. Denne bergterskelen utgjør erosjonsbasis
for det store ravinesystemetvest for Lakshola.Det er av stor vik-
tighet at denne erosjonsbasisenikke endres slik at erosjonsfor-
holdene i ravinesystemeneblir påvirket.

Nedoverelven eroderer Laksågatildels kraftig i de glasifluviale,
fluviale og glasimarineavsetningene.Elvenfører rikt med materi-
ale, og elvebunnener preget av bankedannelseog vekslendeak-
kumulasjon og erosjon. Området er egnet for studier og under-
visning i fluviale erosjons- og akkumulasjonsprosesser.Helt ne-
derst rett før utløpet går elven i en vid nedskåretmeandersving
med særligkraftig erosjon i yttersvingene.

Elvenløper ut i Nbrdfjorden hvor den danner et stort og vel ut-
formet delta. Den østlige delen av deltaet er dessverreisolert fra
de naturlige fluviale prossesseneved den nye veien som er lagt
inn i området. Veien går på en kraftig fylling som isolerer den
østligste delen av deltaet. Bortsett fra dette og enkelte andre
mindre elveforbyggninger er imidlertid det fluviale systemet
urørt. Laksågamed sidegreneneSleipdalselvaog Storskogdalsel-
va går urørt fra de skrinne og nesten totalt løsmassefriefjellom-
rådenegjennom mektige glasimarineog.glasifluvialeavsetninger
helt ut til et markert delta i fjorden. Selvom deltaet nå er berørt,
foregår sedimentasjons-prosessenefremdeles med upåvirket
kraft i den urørte delen av deltaet.

5.5 Faglig sammendrag

Områdeter berggrunnsgeologiskdelt i to. Sentrale-og.indre strøk
av nedbørfeltet har næringsfattige dyperuptive bergarter, mens
områdene i sørog vest har glimmerskiferog glimmergneis,tildels
med innslagav marmor. Bergartskilletmellom de to områdeneer
sværttydelig og utgjør også et markert landskapsskilleog biolo-
gisk skille i området. Landskapeter ellerspreget av glasialened-
skjæringersom botner, daler og fjorder i et område som domine-
resav rolige fjellformer. Faulvatnligger i et grunt og åpent glasialt
bassengsom har arvet sin hovedform fra det gamle paleiskeland-
skapet.Ellerser landskapsdetaljenei sterkgrad styrtavstrukturen
berggrunnen.Dalenehar tildelsmektige løsmasseavsetningersom
utgjørenegenlandskapstype.Detsammekansiesom det mektige
morenebeltetsomkrysserfjellet fra Rismålsvatntil Nordfjorden.

De høyereliggendedeleneav området er fattig på løsmasserunn-
tatt i tilknytning til de markerte endemorenenesom er vist på
figur 14. Nedredel av Sleipdalensammenmed Laksågasdal fra
fjorden og helt opp til Ragonasjonalparkhar imidlertid mektige
løsmasseavsetninger,først og fremst i form av glasifluvialeog flu-
vialeterrasserknyttet til ulike havnivå,og glasimarineleirer.Avset-
ningsystemetgår fra det markerte morenebeltet i sonenRismåls-
vatn-Nordfjorden i de ytre deleneog helt inn til resentemorener
ved dagensbreer i RagoNasjonalpark.Marin grenseer påca. 100
m o.h. Demarine leireneer tildels rike på mollusker(Macomacal-
caria)somgir et potensialefor dateringavavsetningene.

De marine avsetningene har vært sterkt utsatt for erosjon som
gjenspeiles i godt utviklede ravinelandskapflere steder langs
Laksågaog Sleipdalselva.Erosjonener fremdelesaktiv og er lite
påvirket av tekniske inngrep. Elveneer fluvialgeomorfologisk lite
aktive over marin grense, mens aktiviteten i løsmasseneunder
marin grenseer stor. Markerte erosjonsområderdominerer flere
steder elvenaturenog veksler med sedimentasjonsområdermed
aktive bankesystemer.Systemetavsluttesi et stort delta i Nord-
fjorden. En mindre del av deltaet er isolert fra resten av deltaet
på grunn av en veifylling, og helheten i sedimentasjonsmønsteret
er derfor berørt av tekniske inngrep. Hoveddelenav systemeter
imidlertid intakt.

5.6 Summary

Geologicallythe area is divided fn two parts. C,entraland inner
parts of the watershed consists of basement eruptive rocks,
while areas-to the south and west have micaschistspartly with
marble. The geological division between the two areas is pro-
nounced and is reflected by marked divisions in landscapeand
biology. The landscapeis generally influenced .by glacial forms
such as cirques, valleys, and fjords in an area dominated by
gently undulating mountain forms. Lake Faulvatnlies in a shal-
low, open glacial basin which has maintained its primary shape
from the original palaeicsurface.The landscapeform is otherwi-
se strongly influenced by the structure of the underlying rocks.
Belowthe marine limit the valleyshave large, superficialdeposits
which constitute a separate landscapetype. The sarnecan be
said about the great moraine belt crossing the mountain from
Rismålsvatnto Nordfjorden.

The more elevatedpartsof the areaare poor in superficialdepo-
sits, except in connection with the Pronouncedterminal morai-
nes shown in Figure 14. However, the lower parts of Sleipdalen
along with the valleyof Laksågafrom sealevelto the RagoNati-
onal Parkhave,however, significant glacifluvialand fluvial depo-
sitswith terracesof variousmarine levels,and glaciomarineclays.
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Figur 14
forenklet kvartærgeologiskkart over
Faulvatn-området.
Simplified quaternary map of the
Faulvatnarea.

The system of deposits represents a gradient from the pronoun-

ced old moraine belt in the zone Rismålvatn-Nordfjorden to the

recent moraines near the present glaciers in Rago National Park.
The marine level is at about 100 m a.s.l. The marine clays are, in
places, rich in mollusces (Macoma calcaria)which offer the po-

tential for dating the deposits.

The moraine deposits have been strongly eroded, which is reflec-




ted in well developed gully landscapes in several places along

Laksåga and Sleipdalselva. The erosion is still active and little af-

fected by technical development. The river shows no significant

fluvial geomorphological activity above the marine level, while

activity in the deposits below this limit is pronounced. Conside-

rable erosion areas alternate with active sedimentation areas.

The system ends in a large delta in Nordfjorden. Although a

smaller part of the delta is isOlated from the rest by a road fil-

ling, the main part of the system is intact.
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6 Botanikk
Vegetasjonen i Laksågavassdragetsnedbørfelt, hvor også deler
av Ragonasjonalparkog Faulvatnområdetinngår, er tidligere un-
dersøktav Engelskjøn(1974). Han nevner flere plantegeografisk
interessantealpine arter for området. Engelskjønhar hatt flere
dager til rådighet og kommet med en del detaljerte betraktnin-
ger omkring floraelementer og vegetasjoninnen området. Engel-
skjøn(1974) antyder at alle vegetasjonsregionerfra havstrandtil
øvre fjellregion er representert innen området. Det sterkt kuper-
te landskapetog den golde naturen viser lite typiske utsnitt av
vegetasjonsregionene,men en kan finne vegetasjonstypersom
kan førestil lav- og mellomalpin region. Vi har ikke undersøktde
høyestetoppene innen området og kan heller ikke uttale ossom
hvorvidt dissehar høyalpinvegetasjon.

6.11Flora og vegetasjon

Tabell 1 viser en sammenstillingover samtlige karplanter regis-
trert på steder hvor det er planlagt inngrep (A-G). I tillegg følger
også tre områder ved lavere strandnivåer rundt Faulvatn(H-J).
Disse lokalitetene har en del løsmasserog kan stedvis danne
henholdsvissand- og grusstrender.Områdenesbeliggenhet går
fram av figur 15. Det må understrekesat de undersøkteareale-
ne (ca. 2 ha) er større enn de områdene som blir direkte berørt
av inngrepene.

Område A: Kraftstasjonsområdet(UTM:WQ 323 819)
Bak en lav elveterrassereiser det seg en meget bratt terrasse-
skråning, delvis gjennomskåret av enkelte raviner i leire. Vekst-
substratetvarierer fra leire via silt- og finsand til grov grus og
fast fjell. Den dominerende bergarrtsgrenseni feltet skjærerseg
gjennom dette området og er svært karakteristiski vegetasjons-
bildet i øvre deler av Skardalen.Det undersøkteområdet innbe-
fatter vegetasjonpå fattig og rik berggrunn. Enkan skille ut føl-
gendevegetasjonstyper:

Nedeved Laksågafins en flommarkssonemed gråorskogmed et
feltsjikt der mjødurt (Filipendulaulmaria), enghumleblom (Geum
rivale) og sølvbunke (Deschampsiacespitosa)er karakteristiske
arter i tillegg til strutseving (Matteucciastruthiopteris).Terrasses-
kråningen har delvisen blandingsskogmed bjørk, rogn og gråor
og til delsren gråorskog.Gråor kan ogsånå helt opp til den kon-
veksedelen av terrassen.I dette beltet har en rene utforminger
medstrutseving(figur 16)elleren blandingavskogburkne(Aihyri-
um filix-femina), bringebær (Rubusidaeus),skogsvinerot (Stachys
sylvatica),tyrihjelm (Aconitumseptentrionale),for å nevnenoenav
deviktigste i feltsjiktet. Itresjiktet inngårogsåen delsetervier(Salix
borealis).Feltsjikteter kraftig utviklet (nitrofil vegetasjon).

I ravinenekan en få inn skrubbærbjørkeskoghvor en har domi-
nans av smyle (Deschampsiaflexuosa) ved siden av skrubbær
(Cornussuesica)og eventuelt blåbær (Vacciniummyrtilus).

Ovenfor terrassenkommer det inn en del storbregnebjørkeskog
med mye skogburkne (Athyrium filix-femina) på et øvre platå.
Skråningenhar flekkvis mager lågurtbjørkeskogmed innslagav
småmarimjelle(Melampytum sylvaticum),teiebær (Rubussaxati-
lis) og gulaks (Anthoxantum odoratum). Påglimmerskifereni de
øvre delerav undersøkelsesområdetkommer arter somfjellburk-
ne (Athyrium distentifolium), einstape (Pteridiumaquilinum) og
sauetelg (Dryopterisexpansa)inn i feltsjiktet. I dette nivået fikk
en også inn svaberg.Flekkermed lågurt opptrer også her hvor
bl.a. hegg (Prunuspadus), litt osp (Populustremula) og henge-
aks (Melica nutans) vokser i en konkav skråning ovenfor den
høyestliggendeterrassen.På mer oligotrof mark, sterkt humus-
dannende,opptrer særlig mye blåtopp (Molinia caerulea).I dette
nivået får vi på begge sider av bergartsonen også inn fattige
bakkemyrfragmentermed bjønnskjegg (Scirpuscespitosus),blå-
topp, tepperot (Potentilla erecta) og delvis matter med rome
(Nartheciumossifragum)og torvull (Eriophorumvaginatum).

Av treslag som inngår i tresjiktet i terrassenved sidenav et mas-
sivt innslagmed bjørk øverst,kan en også nevnerogn somet ka-
rakteristisktreslag.

Det ble gjort noen spredte iakttagelserav vegetasjoneni bunn-
sjiktet. Her finner en storkransmose(Rhytidiadelphustriquetrus) i
terrasseskråningenunder et rikt feltsjikt med bregner. På lavere
nivå ved flommarksonen kan en også finne en del moser, bl.a.
bekkefagermose(Rhizomniumpunctatum) og engmose(Rhytidi-
adelphuscalvescens).Her inngår også myrfiol (Violapalustris)og
spriketorvmose (Sphagnum squarrosum). Lavereliggendedeler
av gråorskogen har også sprikelundmose(Brachytheciumrefle-
xum) og veikmose(driphyllum piliferum) i bunnsjiktet. Ravinene
med storbregnebjørkeskoghar i laverenivåermye skartorvmose
(Sphagnumriparium) i bunnsjiktet.

I bjørkeskogener særligfurumose (Pleuroziumschreberi)typisk.

Område B: Tunnelinnslaget - Faulvatnet (UTM: WQ 318
838)
Området er sværtoligotroft og karakteriseresmed en sværtens-
artet og fattig vegetasjon i mosaikk med svaberg.Her opptrer
stedvisblokker, bjørkekratt og lyngmatter. Skrubbær(Cornussu-
esica)dominerer for det meste i feltS]iktet. I tillegg kommer det
inn fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) på blokker og
lokalt nær vannkanten. Enfinner bjørk opp i 4-5 m høyde,svært
glissenog mest som krattskog. Tynne bestander med blåtopp
(Molinia caerulea)er typisk for lokaliteten. Lokalebestand med

22



nina utredning 019 -

Tabell 1
Krysslistefor de undersøkteområder (karplanter).Symbol for plantegeografisk tilhørighet er angitt etter artsnavnet (A: alpin, 0:
oseanisk(vestlig),S:sørlig, Ø: østlig, N: nordlig). Arter som er kommet inn p.g.a. menneskeligpåvirkning er angitt med a (antropo-
korer).
Specieslist of the observedhigher plants and ferns.A symbol for the plant-geographicalposition of the speciesis given (A: alpine,
0: oceanic(westerly),5: southern, Ø: easterly,N: northern). a are antropochoric species.

Norske Latinske ABCDE FGH 	I J

Karsporeplanter

Fjelljamne
Stri kråkefot
Myk kråkefot
Lusegras
Engsnelle
Skogsnelle
Einstape
Strutseving
Bjønnkam
Fjellburkne
Skogburkne
Hengeving
Fugletelg
Sauetelg
Ormetelg

Diphasium alpinum
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Huperzia selago
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum
Pteridium aquilinum
Matteuccia struthiopteris
Blechnum spicant
Athyriumdistentifolium
Athyriumfilix-femina
Thelypteris phegopteris
Gymnocarpium dryopteris
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas

0

x x x x
x x x
x x x

x x x
x

x x x x
x x x x
x x x x

Bartrær

Furu
Gran
Einer

Tofrøbladete
Lauvtrær/busker

Setervier
Selje
Solvvier
Musøre
Lappvier
Grønnvier
Osp
Dvergbjørk
Fjellbjørk
Gråor

Hegg

Rogn

Pinus sylvestris
Picea abies
Juniperus communis

Salix borealis
Salix caprea
Salix glauca
Salix herbacea
Salix lapponum
Salix phylicifolia
Populus tremula
Betula nana
Betula pubescens
Alnus incana
Prunus padus
Sorbus aucuparia

N x

x x x x
x x x x x

x x x x x
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A x x x x
A x x

x x x x x x x x x x
A x x

x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x
• x x
x x x x x x x x x x

Lyng

Greplyng
Blålyng
Hvitlyng
Rypebær
Røsslyng
Blåbær
Blokkebær
Tyttebær
Småtranebær
Fjelikrekling

Urter

Stornesle

Engsyre
Småsyre
Harerug
Grasstjerneblom
Rustjerneblom
Vassarve
Skogstjerneblom
Vanligarve
Jonsokblom
Ballblom
Tyrihjelm
Engsoleie
Hvitveis
Gulsildre
Stjernesildre
Molte
Bringebær
Teiebær
Markjordbær
Myrhatt
Tepperot
Enghumleblom
Mjødurt
Marikåpe
Gjokesyre
Skogstorkenebb
Smalsoldogg
Rundsoidogg
Fjellfiol
Myrfiol
Skogfiol
Geitrams
Krattmjølke
Myrmjølke
Trollurt
Skrubbær
Sloke
Skogstjerne
Bukkeblad

Loiseleuria procumbens
Phyllodoce caerulea
Andromeda polifolia
Arctostaphylos alpina
Calluna vulgaris
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Oxycoccus microcarpus
Empetrum hermaphroditum

Urtica dioica
U. dioica sondenii
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Polygonum viviparurn
Stellaria graminea
Stellaria longifolia
Stellaria media
Stellaria nemorum
Cerastium fontanum
Melandrium rubrum
Trollius europaeus
Aconitum septentrionale
Ranunculus acris
Anemone nemorosa`
Saxifraga aizoides
Saxifraga stellaris
Rubus chamaemorus
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Fragaria vesca
Potentilla palustris
Potentilla erecta
Geum rivale
Filipendula ulmaria
Alchemilla
Oxalis acetosella _
Geranium sylvaticum
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Viola biflora
Viola palustris
Viola riviniana
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epilobium palustre
Circaea alpina
Cornus suecica
Angelica sylvestris
Trientalis europaea
Menyanthes trifoliata
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Blåkoll
Skogsvinerot
Legeveronika
Stormarimjelle
Småmarimjelle
øyentrøst
Tettegras
Myrmaure
Linnea
Vendelrot
Blåklokke
Gullris
Setergråurt
Dverggråurt
Nyseryllik
Hestehov
Fjelltistel
Hvitbladtistel
Sumphaukeskjegg
Turt
Levetann
Sveve

Enfrøbladete

Fjell-piggknopp
Strandrer
Gulaks
Myskegras
Fjelikvein
Hundekvein
Engkvein
Skogrørkvein
Sølvbunke
Smyle
Hengeaks
Blåtopp
Lundrapp
Geitsvingel
Finnskjegg
Hundekveke
Duskull
Snøull
Torvull
Bjønnskjegg
Tranestarr
Stivstarr
Seterstarr
Klubbestarr
Gråstarr
Fingerstarr
Stjernestarr
Rypestarr
Trådstarr
Frynsestarr
Slåttestarr
Bleikstarr

Prunella vulgaris
Stachys sylvatica
Veronica officinalis
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Euphrasia
Pinguicula vulgaris
Galium palustre
Linnaea borealis
Valeriana sambucifolia
Campanula rotundifolia
Solidago virgaurea
Gnaphalium norvegicum
Gnaphalium supinum
Achillea ptarmica
Tussilago farfara
Saussurea alpina
Cirsium helenoides
Crepis paludosa
Cicerbita alpina
Taraxacum
Hieracium

Sparaganium hyperboreum
Phalaris arundinacea
Anthoxanthum odoratum
Milium effusum
Agrostis mertensii
Agrostis canina
Agrostis capilaris
Calamagrostis purpurea
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Melica nutans
Molinia caerulea
Poa nemoralis
Festuca vivipara
Nardus stricta
Roegneria canina
Eriophorum angustifolium
Eriophorum scheuchzeri
Eriophorum vaginatum
Scirpus cespitosus
Carex adelostoma
Carex bigelowii
Carex brunnescens
Carex buxbaumii
Carex canescens
Carex digitata
Carex echinata
Carex lachenalii
Carex lasiocarpa
Carex magellanica
Carex nigra
Carex pallescens

x x x x x x x x
x x

x
x x x x x x x x

x x x
x x x x x x x x x

x
x
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Sveltstarr
Bråtestarr
Snipestarr
Flaskestarr
Slirestarr
Trådsiv
Rabbesiv
Engfrytle
Hårfrytle
Myrfrytle
Rome
Firblad
Kranskonvall
Flekkmarihand
Småtveblad

Carex pauciflora
Carex pilulifera
Carex rariflora
Carex rostrata
Carex vaginata
Juncus filiformis
Juncus trifidus
Luzula multiflora
Luzula pilosa
Luzula sudetica
Narthecium ossifragum
Paris quadrifolia
Polygonatum verticillatum
Dactylorhiza maculata
Listera cordata

0

Figur 15
Beliggenheten av de botanisk undersøkte
områdene A-J, med antydning av-tunneltra-
siene.
The botanical investigation sites A-1, also
showing the tunnels.

dvergbjørk(Betulanana) forekommer, og en finner ofte en mo-
saikk med bjønnskjegg (Scirpuscespitosus),eventuelt finnskjegg
(Nardusstricta). Mere eksponerte rabber har særlig dominansav
fjelikrekling ved sidenav blokkebær (Vacciniumuliginosum). Det
er ogsåfunnetkrysningav B. nana og B.pubescens.Langslodd-
rette fjellkanter (granittbenker) fins tendenser til snøleievegeta-
sjon med bl.a. musøre(Salixherbacea)og rypestarr(Carexlache-
nalii). Et litt rikere sig lengst øst i det undersøkteområdet har
innslagav myrhatt (Potentillapalustris).

Bunnsjiktet har stedvis en dominans av Cladonia-artersom lys

reinlav(Cladoniaarbuscula),grå reinlav (C rangiferina) og pigg-

lav (C uncialis).Der lyngvegetasjonengår over i svaberghar en
ofte sonermed stivtorvmose(Sphagnumcompactum)og pyttlav
(Siphulaceratites).En kan også finne en del lavetuer med torv-
moser som rødtorvmose (Sphagnum rubellum) og stjernetorv-
mose (S. russowii). I tuer hvor særlig dvergbjørk er typisk i felt-
sjiktet, vokserdet en del frynsemose(Ptilidium i bunnsjik-
tet. Islandslay(Cetraria islandica) og bergsigdmose (Dicranum
fuscescens)inntar søkk i lyngvegeta'sjonen.Også en art som
storvrenge(Nephromaarcticum) inngår i deler.avbunnsjiktet.

Påsteinblokker i området er følgende særlig fremtredende ma-




krolav funnet: vanlig navlelav(Ubillicariahyperborea),svartberg-

5 km
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Figur 16
Rikt utviklet strutseving-vegetasjoni
bjørkeskog i terrasselandskapeti de
nedredelerav Laksåga.
Birch-forestwith a verywell-developed
vegetation dominated by Matteuccia
struthiopteris.

glav (Cetrariahepatizon), og på humusdekte stein kan en ved
siden av grå og lys reinlav finne arter som Ocrolechiafrigida og
fjellgaffellav (Cladoniasubfurcata).

Område C: Tunneluttak - Faulvatn (UTMWQ 345 858)
Det undersøkteområdet kan karakteriseressomen mosaikkmed
skrubbærbjørkeskog,lynghei og svaberg.Magre partier har fjell-
krekling (Empetrumhermaphroditum) i bjørkeskogenmed en del
blokkebær (Vacciniumuliginosum). Islandslav(Cetrariaislandica)
er typisk i forsenkninger. I vegetasjonskanteneut mot svaberg
vokserarter som stivtorvmose(Sphangnumcompactum)og pytt-
lav (Siphulaceratites). Lokaliteten har tynne bestand med blå-
topp (Molinia caerulea).

Bunnsjiktet i bjørkeskogenhar mye furumose (Pleuroziumschre-
ben), og flekkvis går det inn mye lys reinlav (Cladoniaarbuscula),
gråmose (Racomitriumlanuginosum) og lys skjeggmose(Barbi-
lophozia floerkii). Furutorvmose (Sphagnum capillefolium)
danner flekker med fasett-tuer.

Påblokker inngår det bl.a. melrødbeger((ladonia pleurota).

Område D: Bekken til Sleipdalsvatnet (UTM:WQ 359 864)
Lokaliteten utgjør en liten dal med mye blokkmark. I dalbunnen
ligger det en del myr som bl.a. har flaskestarr (Carexrostrata).
Bunnsjiktether bestårav stivtorvmose(Sphagnumcompactum),

og rund soldogg (Droserarotundifolia) inngår i feltsjiktet. Stiv-
torvmoseog bjønnskjegg(Scirpuscespitosus)går inn i en konkav
vesteksponerthelling. Langshovedbekkengjennom dalenvokser
det også en del smalsoldogg(Droseraanglica). Det mesteav ve-
getasjonen utgjøres imidlertid av skrubbærbjørkeskogmed en
del fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) og blokkebær
(Vacciniumuliginosum) på en del sterkt råhumuspregetedeler.
.Blåtoppvokser langsbekkesigi den østvendte hellingenhvor det
også forekommer, en del fjellburkne (Athyrium distentifolium).
Flekkvisforekommer det også storbregnebjørkeskog.En del av
myrsystemetbestår også av utforminger med duskull (Eriopho-
rum angustifolium).

Område E: Steinfjellbekken (UTM:WQ 365 865)
Lokaliteten har en del skrubbær- og skinntrytebjørkeskogmed
matter av stivtorvmose(Sphagnumcompactum) mot bekk over.
svabergene.Det forkommer en del lynghei mellom bjørkeskog
og vassdrag.Et tynt bestand med blåtopp (Molinia caerulea)er
typisk for området. Bjørkekrattskogenforekommer på mer hu-
musrik mark. Pyttlav (Siphula ceratites) vokser ved kanten av
bjønnskjegg (Scirpuscespitosus)-mattermot svabergene.I små-
bregneskogenforekommer det lokale utforminger med henge-
ving (Thelypterisphegopteris).

Område F: Olavsbu (UTM:WQ 374 864)
Lokalitetenutgjør en åpen nordøst-sørvestvendtdal fra sørenden
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av Steinfjellsvatnet.Dalbunnen og vestsidenav dalen har fuktig
kystheii mosaikkved svaberg,menslia på østsiden,som har mer
sammenhengende løsmassedekke,også domineres av fuktig
kysthei, og her inngår også bjørkeskog som fragmenter med
skrubbær (Cornussuecica) i feltsjiktet. Feltsjiktethar innslag av
molte (Rubuschamaemorus),blåtopp (Molinia caerulea),bjønn-
skjegg(Scirpuscespitosus),røsslyng(Callunavulgaris)og blokke-
bær (Vacciniumuliginosum). Greplyng (Loiseleuriaprocumbens)
inngår på ekspOnerte steder. I bjørkeskogen vokser det ved
sidenav skrubbær en del blåbær (Vacciniummyrtillus), fjellkrek-
ling (Empetrum hermaphroditum) og blokkebær. Bunnsjiktet i
bjørkeskogenhar myefurumose (Pleuroziumschreben).

I området ligger et oligotroft tjern somdelvishar en smalkantve-
getasjon av flaskestarr (Carexrostrata) og duskull (Eriophorum
angustifolium).

Område G: Utoset - Moskusvatnet (UTM:WQ 373 859)
Lokalitetenutgjør begge siderav bekken i en liten dal ut til Sleip-
dalsvassdrage•og ligger i en nordvesteksponert helling. Den
østre siden av bekken har en del skrubbbærbjørkeskog,mens
motsatt side.har svabergi veksling med lynghei. Her inngår bl.a.
bjønnskjegg (Scirpus cespitosus) på tuer mot svaberg, og i
kantenav dissetuene finner en ogsåen del stivtorvmose(Sphag-
num compactum). Blokkmark er særlig utbredt på østsiden av
bekken,men fins også spredt på motsatt side. Her fins tynne be-
stand med blåtopp (Molinia caerulea).Våte sig har en del vorte-'
torvmose (Sphagnumpapillosum) i blåtoppdominert bjørkeskog.
1øverste del mot svaberg, på siden hvor bjørkeskogenvokser,
kan blåtopp danne tette bestand. I lyngheivegetasjoneninngår
særlig flekker med bjønnskjegg, fjellkrekling (Empetrumherma-
phroditum), blokkebær (Vacciniumyliginosum) og islandslav(Ce-
traria islandica).Påde høyestliggendeog mesteksponerterygge-
ne mot kanten av Moskusvatnetble det funnet rypebær (Arcto-
staphylosalpina) og greplyng (Loiseleuriaprocumbens).

Område H: Langvassbukta(UTM:WQ 338 868)
Her fins meget smalesoner med strandvegetasjonder̂ bl.a. dus-
kull (Eriophorumangustifolium) og sølwier (Salixglauca) inngår.
Påhøyerenivåerkommer det inn en del bjønnskjegg(Scirpusces-
pitosus) som også stedvis danner fattig fastmattemyr. På enda
høyerenivåerhar en innslagav skrubbærbjørkeskog.Bjørkesko-
gen har en del smyle(Deschampsiaflexuosa),og det fins i områ-
det en del tynne bestand av blåtopp (Molinia caerulea).Skogen
haret massivtbunnsjikt med furumose (Pleuroziumschreben).De
fattigste partiene i bjørkeskogenhar ogsåen del storvrenge(Ne-
phroma arcticum) i bunnsjiktet. Mot en bratt sørøsteksponert
skråningopptrer det et rikere fragment med bl.a. litt lågurttype
og høgstaudetype.Enart som stivtorvmose(Sphagnumcompac-
tum) inngår i konkaveskråningermot strandflater.

Vorttorvmose (Sphagnum papilosum) vokser i løse matter i
strandsonen.Herfins også partier med tuemyr der en har lyng og
rundsoldogg (Droserarotundifolia) på tuene og bjønnskjeggog
smalsoldogg (D. anglica) i forsenkninger. Stivtorvmose inngår
også i kantenavtuer mot svaberg.Påsvabergenekommerdet inn
sotmose(Andreaeasp.).Av bjørkeskogenkanen ogsåskilleut en
utforming med mye blokkebær (Vacciniumuliginosum). I strand-
sonen er det også lokalt funnet trådsiv (Juncusfiliformis), og i
grunne viker vokserdet tranestarr (Carexadelostoma)og klubbe-
starr (C buxbaumir).Sistnevntestårofte sammenmed duskullog
flaskestarr(C rostrata).Påen del steinblokkeri høyerenivåerkan
en finne særlig mye blomsterlav (Cladonia bellidifiora).-Denne
arten må ha skikkeligsnøbeskyttelseom vinteren.

Område I: Vik ved bekken fra Gammevatn (UTM: WQ 321
862)
Langs svaberg og strandsoner med grus opptrer flekker med
rødtorvmose(Sphagnumrubellum) og stivtorvmose(S.compac-
tum). Sprekkeri svabergeneved strandsonenhar også innslagav
musøre(Salixherbacea).Våte partier (fattig fastmattemyr)har en
del stivtorvmose,og feltsliktet her har spesieltbjønnskjegg(Scir-
pus cespitosus).Det er vesentligskrubbærbjørkeskogsom domi-
nerer området, og denne vegetasjonstypenhar en del smyle
(Deschampsiaflexuosa).Her fins også tynne bestandav blåtopp
(Molinia caerulea).Typisker bjørkekrattskogog rabbersom inne-
holder en del røsslyng(Callunavulgaris),fjellkrekling (Empetrum
bermaphroditum) og Cladonia-arter.Våte sig har smalsoldogg
(Droseraanglica).

Soligen,bakkemyr av fattig type har også lokale forekomster
med sølwier (Salixglauca), myrfiol (Violapalustris),skogrørkvein
(Calamagrostispurpurea), myrhatt (Potentillapalustris) og myr-
mjølke (Epilobiumpalustre) i kantene. På høyere nivåer inngår
også noe skogburkne (Athyrium filix-femina)og nedenfor denne
fjellburkne (A. distentifolium) mot skrent. At fjellburkne vokser
lavereenn skogburknekan tyde på at det nedenfor forekomsten
av skogsburkneer et tykkere snødekkeom vinteren. Mot berg-
hammere forekommer det et lågurtpreget fragment som repre-
sentererlitt rikerevegetasjon.

Område J:Grunn sadel på halvøy ved Søre botn (UTM:WQ
296 837)
Her fins fattig skrubbærbjørkeskogog fattig myr. Dvergbjørk
(Betula nana) inngår på myrflatene sammen med bjønnskjegg
(Scirpus cespitosus). Bunnsjiktet har stivtorvmose (Sphagnum
compactum) i forsenkningene. Smy"le(Deschampsiaflexuosa)
kan stedvisvære meget dominerende i bjørkeskogensom befin-
ner seg på litt høyere nivåer. Her fins også en sump med mye
skartorvmose (Sphagnum riparium) og sølwier (Salix glauca).
Sump med skogrørkvein (Calamagrostispurpurea) fins også i
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området. Etgrunt høljesamfunnhar en del fjell-piggknopp (Spar-
ganium hyperboreum). Snipestarr (Carexrariflora) forekommer
nær strandsoneni vest. Området har stein- og grusbunn og er
ved siden av myrinnslagenemeget artsfattig og karrig. En sør-
eksponert brattkant i den nordre kanten av det undersøkteom-
rådet inneholderet lågurtfragment.

Faulvassforsen
Fossenrenner over svaberg i en sørøstvendt,nokså bratt liside
og har en høydeforskjellpå ca. 230 m. Vegetasjonsforholdenei
og ved fossener sværtfattige med en sværtnøysomflora.

I fossenssprutsoneog langssprekker innunder flate blokker der
det periodevisrenner vann, vokser det elvetrappemose(Nardia
compressa).

Påsteinblokkerved fossenog kulpen er det funnet vanlig navle-
lav (Umbilicariahyperborea).

Påsiderav steinblokkersom vender bort fra kulpen i fossen,det
vii si litt fuktige steder uten å være oversvømt,sitter det stein-
skjegg (Pseudephebeminuscula), knippegråmose (Racomitrium
fasciculare)og sotmose(Andreaeasp.)

Lengerfra fossenvokser det lyngmatter med røsslyng(Calluna
vulgaris),blåtopp (Molinia caerulea), rome (Narthecium ossifra-
gum) og klubbestarr(Carexbuxbaumi). Stivtorvmose(Sphagnum
compactum) forekommer i kanten av lyngmatter mot svaberg.
Heropptrer også pyttlav (Siphulaceratites).Påmose i kanten av
tue mot svabergvokserdet også skorpelav(Ochrolechafrigida).

6.2 Faglig sammendrag

Det undersøkte området utgjør Laksågadalenog Faulvatnets
nedbørfelt. Feltarbeidetble utført fra 5.-8. august 1990.

Det er innledningsvisgitt en generell beskrivelseav vegetasjon
og flora. Mer grundige undersøkelserer utført på 7 lokaliteter
der tekniske inngrep er planlagt. Herer ogsåtatt med opplysnin-
ger om typiske innslagav moserog lav. I tillegg ble Faulvassfor-
sen og tre lokaliteter med lav strandsone i Faulvatnundersøkt.
Lokalitetenei strandsonenble valgt ut fra forekomsten av sand
og grus. Det ble satt opp krysslisterfor karplanter som dekket et
arealpå ca. 2 ha.

Sammenstillingenav floraoversiktener vist i tabell 1. Her fram-
går artenes plantegeografiskeog taksonomisketilhørighet til lo-
kalitetene. Den mestartsrike lokaliteten ligger der kraftstasjonen
er planlagt. Her ble det observert 2-3 ganger så mange arter

som på hver av de andre lokalitetene. Dette viser hvor kontrast-
rik de botaniskeforhold er innen undersøkelsesområdet.

Ut fra de registreringersom er gjort i strandsonenog generelle
betraktninger på svabergellers,serdet ut til at det er svært fatti-

ge vegetasjonssamfunn som opptrer, ved siden av at det er

svært få av dem. Fuktig kystlynghei med krekling og røsslyng er

typisk for området ved siden av en mosaikk med bjønnskjegg.

Det mest iøyefallende ved nedbørfeltet er det store arealet en

har av svaberg, spesielt på sørsiden av Faulvatnet. Littoral vege-

tasjon har vi ikke registrert i området. Dette viser at en her har

med et meget næringsfattig og eksponert nedbørfelt å gjøre.

6.3 Summary

The investigatedarea includes the lower valley of the River Laks-

åga and the catchment area of Lake Faulvatn. The fieldwork was

carried out between 5.-8. August 1990.

The description gives a general survey of the vegetation and flo-

ra. More detailed investigations were carried out in 7 localities

where development is planned. For these areas data on the oc-

currence of mosses and lichens is presented as well. ln addition

Faulvassforsen and 3 selected localitieswith sandand gravelde-
positsnear the shorelineof Faulvatnwere investigated.A check-
list of all the vascularplants found at each localitywithin an area
of about 2 ha was compiled. This list is given in table 1, which

also gives information about the taxonomic and phytogeo-

graphic position of the different species.

The area around of the planned hydro power station has the

highest number of species, and is also the most prodUctive. This

locality has 2-3 times as many species as the other localities, and

represents the high botanical contrasts found within this water-

shed.

The species and plant communities recorded near the shoreline

of Faulvatn, together with the flora and vegetation on the bare

rocks, show that the vegetation is poor both in species and in

community types in higher parts of the area above the marine
limit. Humid coastalheath with Empetrumhermaphroditum and
Callunavulgarisare typical for the area together with a rnosaic

of Scirpus cespitosus. The most conspicuous feature of the

catchment area is the large area of bare rocks particularly at the

southern part of Faulvatn,. Littoral vegetation is not present.
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7 Ferskvannsbiologi
Faulvatn-områdetinngår både i Samlet Planog i Verneplan IV,
og det foreligger enkelte data fra rennende vann i de nedre
delerav Laksåga(J.I.Koksvikpers. medd.). I tillegg foreligger det
enkelte vannkjemiskedata fra undersøkelseneover resipientfor-
holdene i vassdraget(ENCONS upubl). Ut over dette foreligger
det ikke ferskvannsbiologiskedata fra området. I forbindelse
med tidligere undersøkelseri tilknytning til Verneplan IIIog IVog
ved tidligere kraftutbyggingsprosjekter foreligger det imidlertid
et relativt omfattende materiale fra Nordland. En begynner
derfor å få en vissoversiktover de ferskvannsbiologiskeforhold i
fylket (jf. Walseng 1989).

7.1 Lokalitetsbeskrivelse

Tabell 2 gir en oversikt over noen karakteristiskedata for 3
vann, 7 dammer og fire elvelokaliteter. Beliggenhetener vist i
figur 17. UTM-koordinatene er for Faulvatnetsvedkommende
angitt for det sted hvor prøvene for vannkjemi og plankton er
tatt. I de øvrige lokalitetene er stedet hvor littoraltrekkene ble
tatt, angitt. Vannenesog nedbørfeltenesarealer planimetrert ut
fra 1:50 000 kart (NGO. M 711-serien)og må derfor betraktes
somomtrentlige verdier.

Tabell2
Noen karakteristiskedata for de enkelte lokaliteter.
Somecharacteristicdata for the sitesinvestigated

Navn Lok.

nr.

UTM h o.h.

m




areal
km2

Faulevatn V1 333 842 3 1 7




7.5
Dam I V2 334 844 325  < 0.01
Dam II V3 340 842 335  < 0.01
Dam III V4 341 843 335  < 0.01
Dam IV V5 359 854 305  < 0.01
Sleipdalsv. V6 351 856 284




0,2
Dam V V7 370 863 355  < 0.01
Steinfjellv. V8 375 865 346




1,1
Lone V9 333 824 1 0




Lone V10 290 799 1




Sleipdalselva El 349 839 1 1 0




Sleipdalselva E2 334 825 1 0




Storforsen E3 335 822 1 0




Lakså a E4 326 818 5




De undersøktelokaliteter fordeler segfra havnivåog opp til 355
m o.h. Undersøkelsenomfatter kun 3 innsjøer,hvoravFaulvatnet
er størst med et areal på 7,5 km2. De øvrige lokaliteter er små
og grunne og er karakterisert som dammer. Planktontrekkenei
elva (Lok.V9 og V10) ble tatt i stilleflytendepartier medvannve-
getasjon og skjermet fra selve hovedelva.StasjonV9 ligger ved
samløp mellom Sleipdalselvaog Laksåga,mensV10 ligger nær
utløp i Nordfjorden og vil være påvirketav sjøvannved høyflo.

I tabeH 2 framgår også hvilke prøversom ble tatt i de forskjelli-
ge lokalitetene. Littorale krepsdyr ble innsamlet i samtligevann/
dammer, mensdet kun foreligger planktonprøverfra Faulvatnet.
Sparkeprøver foreligger fra samtlige elvestasjoner samt fra
strandsoneni de tre størstevannene.

Tabell 3 gir en oversiktover bunnsubstratetpå lokalitetenehvor
sparkeprøveneble tatt. I Sleipdalsvatnetble det tatt to prøver i
det dominerende bunnsubstratet, mens den tredje ble tatt i et
mindre vegetasjonsbeltenær utløpet beståendeav duskull og
sivaks.

Spredt stein av varierendestørrelse(5-30 cm) dominerte bunn-
substratet i vannene.Blantelvestasjonenevar det størstvariasjon
i Laksågamed stein somvarierte fra 5 til 40 cm. Alle prøvenein-
neholdt noe detritus, uten at dette dominerte i særlig grad.

Dato

9/8/9 0
9/8/9 0
9/8/9 0
9/8/9 0
8/8/9 0
8/8/9 0
8/8/9 0
8/8/9 0
9/8/9 0
9/8/9 0
9/8/9 0
7/8/9 0
7/8/9 0
7/8/9 0

Plank- Litt. Litt.
ton kre sd r bunnd r
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4. V8
V7

V5
V2

V3
V Ei

1

Vg E2
E3

E4

V10

5 km

Figur 17
Beliggenheten av de undersøkte el-
vestasjoner (E1-E4)og vann/dammer
(V1-V10) i Faulvatn-området.
Thedifferent sampling stations in riv-
ers (E1-E4)and lakes/ponds(V1-V10)
in the Faulvatn-area.

Tabell3
Beskrivelseav bunnsubstrateti de undersøktelokaliteter hvor det foreliggersparkeprøver.
Descriptionof the bottom substrateat the kick samplesitesfor freshwaterinvertebrates.

Navn Lok. Dominerende Detritus Mose
n r bunnsubstrat

Faulevatn V1 sand/grus og mosebegr. stein 10-30 cm
Sleipdalsv. V6 grus, alge-/mosebegr. stein 5-20 cm
Steinfjellv. V8 litt alge-/mosebegr. stein 5-15 cm
Sleipdalselva E1 mosegrodd stein 10-30 cm
Sleipdalselva E2 litt mosebegrodd stein 10-20 cm
Storforsen E3 stein 10-25 cm
Laksåga E4 litt mosebeorodd stein 5-40 cm

Alger Sand prøve i
v etas'on

middels
middels
middeis
middels
litt
litt
middels

middels/mye
middels
middels
mye
mye
litt
mye

middels/mye middels
middels I itt duskmyrull/sivaks
middels litt

middels
litt
mye
mye

Mose ble funnet i samtlige prøver,mensalger i påviseligemeng-
der bare ble funnet i vannene. Med unntak av Storforsen var
steinenei rennendevann dekket av mose.I Storforsenvar innsla-
get av moseog detritus ubetydelig.

Det foreligger ikke sparkeprøverfra dammene, men dissehadde
alle stein på grunt vann i strandsonen,mens det på noe dypere
vann var slam med stort innslagav grov detritus hovedsakeligtil-
ført fra land. Ingenav lonene hadde innslagav helofytter.

7.2 Resultater og diskusjon

7.2.1 Hydrografi

Det foreligger kun få data fra vassdraget-(tabell 4). Det er meget
godt samsvarmellomvåre data og de øvrige data fra området.

Temperatur

Temperaturen er en svært variabel faktor som er avhengig av

både værtype, høyde over havet og lokalitetenes størrelseog
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Tabell4
Noendata for de fysisk-kjemiskeforhold i enkeltelokaliteter.
Somephysico-chemicaldata for someof the investigatedsites.

Lok. Nr. Dato
Temp. Ledn.evne

mS/m H
Siktedyp/
Far e

Faulevatn V1 9/8/90 12,2 16,2 5,62 18 m/Blå
Dam IV V5 8/8/90 13,9 12,2 4,86




Sleipdalsv. V6 8/8/90 14,1 13,7 5,57




Dam V V7 8/8/90 13,9 12,8 5,46




Steinfjellv. V8 8/8/90 13,8 14,8 5,68




Lone V10 9/8/90 15,1 1536,0 6,89




,Sleipdalselva El 9/8/90 12,7 12,9 5,73




Sleipdalselva E2 7/8/90 12,7 15,3 5,60




Storforsen E3 7/8/90 12,5 17,8 6,68




Lakså E4 7/8/90 12 6 17 0 6 54




dybde.Lokaliteteneligger fra 1-370 m o.h. og varierer i størrelse
fra små dammer til store innsjøer.Temperaturenvarierte derfor
overraskendelite, fra ca. 12°C i Faulvatntil ca. 15°C i Laksåga
ved utløp i Nordfjorden. FraFaulvatnforeligger det ogsåen tem-
peraturmålingfra 22 m dyp, som viste 10,0°C. Faulvatnhar stort
overflateareal og er sterkt vindpåvirket, og mangler derfor en
markert temperatursjiktning.

Siktedyp og innsjøfarge

Det foreligger kun én observasjonfra Faulvatni begynnelsenav
august. Siktedypet ble da målt til 18 m, mens innsjøfargenvar
blå. Detteviserklart Faulvatnetsultraoligotrofe karakter.

pH
Delerav Laksågahar relativt surt vann, med pH stort sett lavere
enn 6,0. En av dammene hadde sogar en pH på under 5,0.
Sleipdalselvaer vesentlig surere enn hovedgrenen fra sørvest,
hvor pH var høyereenn 6,5. Dette har klart sammenhengmed
dominansen av grunnfjellsbergarter i Sleipdalselvasnedbørfelt
og forekomst av glimmerskifer og marmor innenfdi- hovedgre-
nen av Laksåga.Det er også sammenhengmellom lav pH og lite
løsmasser.Den ekstremt lave pH i Dam IV betyr at området må
værenoe belastetmed sur nedbør.

Ledningsevne

Ledningsevnener lav og stort sett under 2 mS/mselv i hovedel-
va. Det er relativt små forskjeller mellom lokalitetene, men de
høyesteverdieneer målt i Laksågafør samløpmed Sleipdalselva.
Som for pH er dette betinget av forekomsten av glimmerskifer
og marmor på sørsidenav hovedelva.Lokalitet V10 ligger i til-
knytning til Laksågasutløp i Nordfjorden og er tydelig noe salt-
vannspåvirketved høy flo.

Oppløste salter
Opplysningeneom de løste salter stammer fra ENCONS. Det
mangler dessverredata for natrium og kalium, men kalsiumer
trolig det dominerendekation. Innholdet er lavt, spesielti grunn-
fjellsområdene hvor konsentrasjonene ligger omkring 0,2-0,4
mgACa. I Laksåganedenfor samløpetmed Sleipdalselvaer kon-
sentrasjonen5-6 ganger høyere.

Blantanionene er det dominansav klorid og sulfat, og for disse
ioneneer det relativt liten forskjell i konsentrasjonenemellom de
ulike deler av vassdraget.I grunnfjellsområdeneer alkaliniteten
lavere enn analysemetodenspåvisningsgrense,mens den i de
nedre deler av Laksågaer høyere, selv om den også her er
meget lav.

Forde øvrige løste ionene synesdet ikke å være store forskjeller
mellom de ulike deler av vassdraget.

7.2.2 Krepsdyr

Registrerte arter

Tilsammen 23 arter krepsdyr er påvist i denne undersøkelsen
(tabell 5), hvorav 16 arter cladocerer og 7 arter hoppekreps.
Det store antall uidentifiserte hoppekreps (Cyclopoidea)består
av flere arter og sannsynligvisogså av arter som ikke er angitt i
artslisten.

Det herskerogså en viss usikkerhetvedrørendeHeterocopesp.,
men sannsynligviser dette H. saliens.Dennearten er den tredje
vanligste i -Nordland og er tidligere funnet nord til Balvatn-
området, syd for Sulitjelma (Halvorsenupubl.). Arten synesså
langt mot nord kun å forekomme i dammer,og dette har sikkert
sin forklaring i at det er kun i slike lokaliteter at temperaturen
blir tilstrekkelig høy for vekst og reproduksjon. Forekomsteni
fjellet i Sør-Norgeer tilsvarende regulert av temperaturen, og
ved f.eks. Finse på Hardangervidda (1200-1400 m o.h.) fore-
kommer den kun i de varmestedammene.

Samtligearter er tidligere påvisti Nordland,og deerogsåvanligei
Norgefor øvrig. I tabell 6 er artssammensetningeni Faulvatnom-
rådet sammenlignetmed sammensetningeni andre områder av
Nordland(Walsenget al. 1990).Antall arter av Cladoceraog Co-
pepoda er henholdsvis47 og 21, totalt 68 arter. Sammenlignet
meddeøvrigeområdenei Nordlander antall arter i Faulvatnområ-
det lavt, og bare i 4 av de øvrige 12 områdene er artsantallet
lavere.Dette har delvissammenhengmed at denne undersøkel-
senkun omfatter noenfå, småog lavproduktivelokaliteter.

Devanligsteartene i Faulvatnområdeter ogsåvanlige i de øvrige
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Tabell 5
Krepsdyrfaunaensartssammensetningog dominansforhold i strandsoneni de undersøktevannIdammer.
Theoccurrenceof crustaceansin the littoral zone with dominancevalues.

Nr.
Lokalitet
CLADOCERA

V1

Faulevatn

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
Dam I Dam II Dam III Dam IV Slei dalsv. DarnV Steirifellv. Lone

V10

Lone

Sida crystallina (0.F.M.)




45,2






Holopedium gibberum Zaddach 0,3




0,5




2,3




0,5




Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)




0,8 0,3




0,3




Scapholeberis mucronata (0.F.M.) 12,8 0,6 4,2




6,0 '




0,5




Bosmina longispina Leydig 14,3




0,5 42,5 93,0 0,7




Acantholeberis curviostris (O.F.M)




0,7




0,8




0,7




Acroperus harpae (Baird)




1,4




0,1




7,5




Alona rustica Scott




9,3




0,1 0,3




Alonella excisa (Fischer)







2,6

A. exigua (Lilljeborg)







A. nana (Baird)





0,7





Alonopsis elongata Sars 41,8 30,5 38,0 32,4 4,6 82,1 6,5 34,1 2,9 7,7
Chydorus sphaericus (0.F.M.) 2,7 2,6




2,0 0,4 0,1 0,6 0,5 79,0 84,6
Eurycercus lamellatus (0.F.M.)








Rhynchotalona falcata Sars





0,4






Polyphemus pediculus (Leuck.) 26,9




10,3




1,3 8,4 1,1 52,3 0,5




COPEPODA
cal. indef








Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.) 0,4






2,4





Heterocope sp.








Macrocyclops albidus (jur)








Eucyclops serrulatus (Fisch.)





0,2




0,2 + 17,1 5,1
Acanthocyclops robustus (Sars)




+ + 2,8




0,7 0,9




Cyclops scutifer Sars 0,8






3,7




Diacyclops nanus (Sars)





2,8 0,3




0,5




c cl. indet.




20,4 45,1 6,1




0,1 86,5





Totalt ant. ind. 5995 3209 1065 3145 15401 702 2891 1070 1929 39
Trekklengde 16 16 7 8 11 12 13 18 6 7
pr m trekk 375 201 152 393 1400 59 222 59 322 6
Ant. d r r m3 6557 3510 2663 6880 24502 1024 3892 1040 5626 98

områdene,selvom enkelte arter opptrer her hyppigereenn for-
ventet. Acanthocyclopsrobustus ble f.eks. funnet i 6 av 10 loka-
liteter, mensden tidligere var funnet i kun 5 av 239. A. robustus
er en typisk damform, og den store forekomsten i Faulvatnområ-
det har sammenheng med at flertallet av lokalitetene er
dammer.

Planktoniskekrepsdy'r
Planktonprøvenefra Faulvatner tatt med båt, mens prøvenefra
de to øvrige lokalitetene er tatt fra land på eksponert sted
(tabell 7). Artssammensetningen og dominansforholdene er
derfor ikke helt sammenlignbare,og særlig blant cladocereneer
dorninansenav littorale arter stor både i Sleipdalsvatnog i Stein-
fjellvatn. Alonopsis elongata og Polyphemuspediculus domine-

rer i disseprøvenepå sammemåte som de også gjør i littoralso-
nen for øvrig. Holopedium gibberum, Bosminalongispina,Mixo-
diaptomus laciniatusog Cyclopsscutifer dominerer planktonet i
samtlige lokaliteter. Dette er arter som normalt dominerer i
planktonet ogsåellersi Nordland.

Littorale krepsdyr
Samtligearter er registrert i strandsonen(tabell 5). Typelokalite-
ter varierer mye, og både artssammensetningenog spesieltdo-
minansforholdene er forskjellig fra lokalitet til lokalitet. Den
eneste arten som forekom i samtlige lokaliteter var Alonopsis
elongata, og denne dominerer også sterkt i de fleste lokaliteter
,(>5% i 8 av 10 lokaliteter). Bosminalongispina og Polyphemus
pediculus,som ble funnet i henholdsvis6 og 7 lokaliteter, domi-
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Tabell 6
Forekomstenav de hittil registrertearter av cladocererog copepoder i Nordland fylke angitt som fra antall lokaliteter.
Theoccurrenceof copepodsand cladoceransin Nordlandcountyout of a totalof 249 investigatedsites.
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Antall lokaliteter 8 8 7 2 0 1

osmina longispinaLeydigB 8 2 7 1 8
AlonopsIselongataSars 4 4 6 1 9
Polyphemus pedlculus (Leuck.) 4 5 • 3 1 5
Chydorussphaericus (0.F.M.) 5 2




1 1
HolopediumgibberumZaddach 4 3




10
Daphnia longispina(0.F.M.) T 4 5




2
Acroperus harpae (BaIrd) 3 3 2 1 4
Alona affinIs (Leydlg) 4 4 1




5
Rhynchotalonafalcata Sars 4 5

1




2
Alonella nana (BaIrd) 2 6 4




Eurycercus lamellatus (A.F.M.)




4 1




4
Alonella excisa (FIscher) 1 7




3
DaphniagaleataSars 2 2





;BythotrepheslongimanusLeydigT




7




2
Scapholeberls mucronata (0.F.M.)




9




1
Dlaphanosoma brachyurum (Llev.)T 1 2 2




Sida crystallina (0.F.M.)




1




2
Chydorussp.




6




Ophryoxus gracills Sars




8




2
Acantholeberls curvlostrls (0.F.M.)




9




1

Alona Intermedla Sars 12





Ceriodaphnlaquadrangula(0.F.M.)




2





Slmocephalus serrulatus (Koch) 1 2





AlonaguttataSars 1 0





Streblocerus serricaudatus (Flsch.)
Alona rustica Scott




9





Daphnla pulex (0.F.M.)






Alonella exIgua (FIscher)




61





Chydoruspiger Sars






AlonacostataSars




1





Eurycercus glacialls Ulljeborg T




4





Leptodora kIndli (Focke)




4





Latona setifera (0.F.M.)




1





Slmocephalusvetula (0.F.M.)






Ilyocryptus acullfrons Sars






Alona rectangulaSars






Daphniamagna Straus




2





Drepanothrls dentata (Eurén)




2





Chydoruslatus Sars






Pleuroxus Iruncatus (0.F.M.)






'Pseudochydorusglobosus (BaIrd)






Ceriodaphnlapulchella Sars






Macrothrix hirsullcornIs Norm. Brady






Macrothrix sp.






Alona quadrangularls (0.F.M.)






Disparalona rostrata (Koch)






Monos ilus dis ar






COPEFODA






Cyclops scutIfer Sars 4 9 5 1 0
ucyclops serrulatus (Flsch.)E 4 8




2
Heterocope sallens (LIII).)




2




MIxodlaptomus laclnlatus (LIIIJ.)




s




1 4
Macrocyclops albldus (Jur.) 2 1





Cyclopsabyssorum8.1. 3 0





Diacyclops nanus (Sars) 1 2





Eudiaptomvs graciloldes (LIIIJ.). 1 8





Dlaptomussp.




8




5
rctodiaptomus latIceps (Sars)A





4
Megacyclops virldls (Jur.)






Acathodiaptomus denticornls (Wlerz.)




o





AcanthocyclopsrobustusSars






Megacyclops glgas/vIrldis




2




5
E. speralus (LIII).)






Megacyclopsglgas (Claus)




2




Cycl. indet.






EucyclopsdentIculatus(A. Graet.)




i





Acanthocyclopsvernalis (Flsch.)






Arctodiaptomus bacIllifer (Koelbel)






Parac clo s aftlnIs Sars






2 9 1 7 1 6 2 1 1 3 1 2 1 3 1 0 249 

1 8 1 6 1 5 2 0 1 1 9 1 3 6 18 6 74, 7
1 2 12 1 1 1 4 9 4 13 1 0 14 5 58, 2
11 1 4 I 4 1 1 4 1 0 1 1 7 136 
 54, 6
1 1 5




1 7 6 8 9 9 128 
 51,4
1 1

1 3

1 2
1 4

1 6




6
2

6
1 1

s
7

9
6

4 11
100

 8 4407:42

8 1 0




10 6 4 8 4 100 40, 2
5 5





8 2 4 6




8 1 32, 5
3 5




1




9




4 5 2 7 8 3 1, 3
3 3




3
1 1 2 5 8 1 6 6 26, 5

1 4 7




1




6 3 2 7 1 5 1 20, 5
1 2




10




2 9 2 7 91284




7






1 1




341 1 :

7 9
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2 2




3 2 12,9
3 5




' 3




3 3 6 3 3 13.3




7
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2 3 9 ,2
10





4 1 2




2 3 9 , 2
2 7





4





2 1 8 , 4
3





17




2




1 9
2 4

7 ,6

9, 6







2




1 5 6 ,C




4





13





3 1 5 6 ,C








1 2 4 , 0








12 4 , e








1 1 4 , 4






6





4 12 4 , 8








7 2 , 8







3




7 2.8






2





6 2 , 4
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4 1,6








4 1, 6








4 1,6






2





3 1 , 2




2







3 1, 2






1 I





3 1, 2




i







3 1.2








2 0 ,8








2 0 ,8






i





2 0 , 8








2 0 .8








2 0.8








1 0 ,4








1 0.4








1 0, 4








1 0 , 4








1 0, 4








1 0 4

1 4 1 0




4




9 8 8 12 2 13 2 71.0 

4 2





3




3 6 6 9 37,1
1 0 1 2





7 4 4 1 1 4 3 23, 1
3





4 3




2 3 3 8 20 ,4

3 2





1




7 1 3 7 19,9







3 2




3 5 18,8






5 2 6




4 2 9 15.6




7






2




2 7 14, 5
2 8





3





2 6 14.0 

2 2





2 4




2




18 9 , 7
3





9 3





16 8 ,6
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1 4 7 .5






2




3 6 1 1 5,9
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9 4 ,8






6
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8 4 , 3
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2





8 4, 3
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7 3.8
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5 2, 7
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1 0 , 5
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Tabeli7
Planktonsamfunnenesartsammensetningog dominansforhold
i 3 lokaliteter i Faulvatn-området.
Theplankton communitiesof threesitesin the areaof Faulvatn.

Nr.
Lokal itet
CLADOCERA

V1 V6 V8
Faulevatn Slei dalsv. SteinUellv.

Holopedium gibberum Zaddacf-; 24,5 39,5 0,8
Bosmina longispina Leydig 1,6 2,3 0,4
Polyphemus pediculus (Leuck.)




Andre clad.




30,2 79, 1
COPERODA




Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.) 0,4 10,5 1 , 1
Heterocope sp.




Cyclops scutifer Sars 73,5 17,4 18 , 1
Andre co .




0 5
Totalt ant. ind. 1285 86 750
Trekklengde 44 17 18
pr m trekk 29 5 42
Ant. dvr or m3 511 89 729

Tabell 8
Forekomstenav bunndyr i rennendeog stilestående vann i Faulvatn-området.
Thebenthic fauna in both standingand running watersin the area of Faulvatn.

Nr.
Lokalitet

V1

Faulevatn

V2 V3 El
Slei dalsv. Steinf ellv. Slei dalse.

E2

Slei dalse.

E3

Storforsen

E4

Lakså a

Flimmermark (turbellaria)





1 1




Rundormer (nematoda)




19 4 50





Fåbørster (oligochaeta) 1 31 14 12 8 4 1
Døgnfluer (ephemeroptera) 1 1 2 2 1 3 3
Steinfluer (plecoptera) 1




4 29 16 11• 23
Ryggsvømmere (notonectidae) 2






Biller (coleoptera) 1




2





Knott (simulidae)





2




1




Fjærmygg (chironomidae) 18 198 131 119 114




14
Sviknott (ceratepogonidae) 1 1




1 1 1
Tovinger in (dipt. ind.) 1 3 3 6 8 1 1
Vårfluer (trichoptera) 8 1 11 7 17 2 1
Midd h dracarina 18




1 11 91 1 17
Totalt antall r min. røve 52 254 172 238 257 25 61

nerte også sterkt i enkelte lokaliteter. Copepodeneforekom kun
som nauplier og små copepoditter, og lot seg derfor ikke med
sikkerhet artsbestemme.Acanthocyclopsrobustus og Eucyclops
serrulatusvar sannsynligvisdominerendeblant copepodene.

Begge lonene skiller seg ut fra vannene og dammene ved sterk
dominansav Chydorussphaericus.LokalitetV10, som ligger i ut-
løpet av Laksågai Nordfjorden, er påvirketav saltvannunder høy
flo. Tettheten av dyr var her meget lav. De påvistearter er vidt
utbredt i Norge under svært varierende miljøbetingelserog er
også kjent for å tåle relativt brakt vann (Flössner1972).

7.23 Bunndyr

Bunndyrmaterialeter sparsomtog omfatter kun prøver fra litto-
ralsoneni 3 innsjøerog fra 4 elvestasjoner(tabell 8). Størsttett-
het er det i de nedre deler av Sleipdalselva,mens Laksågahadde
lavesttetthet. Blant vannene hadde Sleipdalsvatnstørst tetthet,
mensFaulvatnhadde de laveste.Sammenlignetmed tidligere un-
dersøkelseri Nordland (Koksvik 1979, Koksvik & Dalen 1977,
1980) er de påviste individtettheter høye, mensWalseng (1989)
fant tildels betydeligstørretetthet i rennendevann. Den benytte-
de metode er den sammei samtlige undersøkelser,menvil være
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Tabell 9
Forekomstenav fåbørstemark,døgnfluer, steinfluer og vårfluer i stillestående
og rennende vann i Faulvatn-området
Theoccurrenceof Oligochaeta,Ephemeroptera,Plecopteraand Trichopterain
the area of Faulvatn.

Oligochaeta (fåbørstemark)
Eiseniella tetraedra (Savigny)

V1 V6 V8




E1

3

E2

5

E3 E4

Lumbriculus variegatus





2 6






Stylodrilus heringianus Clap.




1




9





5




Limnodrilus hoffmeisteri Clap.





1






Ench traeidae




3 5 2 1 0 6 8 1

Ephemeroptera (døgnfluer)








Baetis sp.







2




B. rhodani Pict.







4




B. subalpinus Bgtss.






2 2 2 4

Leptophlebia sp. (L. marginata L?)








L. ves ertina L.





2






Plecoptera (steinfluer)








Taenioptetyx nebulosa L






1 7 1 3 4 3 3

Nemoura cinerea Retz.








Nemurella picteti Klp.





4






Protonemura meyeri Pictet






2 6 2 8

Leuctra sp






8





L. digitata Kmp.






4 3




Diura bicaudata L





1






D. nanseni Km .






2




2 6 3

Tricoptera (vårfluer)








Rhyacophila nubila Zett.






6 2 7 5 2

Plectrocnemia conspersa Curtis 1 7




1 2




1 1




Polycentropus flavomaculatos Pictet





1 3




1





Husb ende ubest.





1




1




Artssammensetning
Tabell 9 viser hvilke ai-terav fåbørstemark,
døgnfluer, steinfluer og vårfluer som er
funnet i området. Antall arter er lavt, og ma-
terialet gir neppe noen god oversikt over
hvilkearter som reelt forekommer. Denspar-
somme forekomsten av f.eks. Leptophlebia-
artene kan delvisforklares ut fra arteneslivs-
syklusog tidspunktet for prøvetagingen.

Artene er vanlig forekommende i slike
mindre kyst til fjell vassdragog har en vid ut-
bredelse i denne delen av landet og også i
det meste av landet for øvrig. Forekomsten
av Limnødrilushoffmeisteri i Sleipdalsvatner
imidlertid noe overraskendeda dette er en
art som indikerermereutrofe forhold. Baetis-
artene er følsomme overfor lav pH, og fore-
komstenavB.subalpinuspå samtligeelvesta-
sjonerviserat vannkvalitetener relativt gun-
stig.

En rekke arter forekommer både i rennende
og stillestående vann, mens andre er mer
knyttet til bare ett av disse miljøene. Stein-
fluene regnessom en av karaktergruppenei
rennende vann, og dette gjenspeilesogså i
vårt materiale både i antall arter og med
hensyntil tetthet. Elvestasjonenehar rik fo-
rekomst av akvatisk mose, og den relativt
store tettheten av T. nebulosapå elvestasjo-
nene kan forklares ut fra dette. Arten er nor-
malt sterkt knyttet til akvatiskmose.

svært personavhengig,og mye av forskjellene i tetthet skyldes
sikkert selvemetoden.

Dominansforholdenebåde i rennende og stilleståendevann er
som forventet for denne type lokaliteter. I innsjøenedominerte
fjærmygglarvenesterkt sammen med vårfluer, fåbørstemarkog
vannmidd. De samme gruppene var også vanlige i rennende
vann, men i tillegg var innslaget av steinfluer vesentlig større.
FOrskjellenemellom stasjonenei Sleipdalselvaog stasjonenei ho-
vedelvavar spesieltstor med hensyntil forekomst av fjærmygg.
Forekomstenav døgnfluer var overraskende lav, men skyldes
sannsynligvistidspunktet for innsamling. De fleste arter hadde
klekket, mens den nye generasjonenfremdelesvar for liten til å
fangesmed den maskeviddensom er benyttet i denne undersøk-
elsen.

7.3 Faglig sammendrag

Undersøkelseneomfatter den nordøstlige grenen av Laksågai
Sørfold kommune, Nordland fylke, som er planlagt utbygd for
kraftproduksjon. Det foreliggende materialet omfatter 10 vann-
prøver, 23 krepsdyrprøverog 21 bunndyrprøver fra 3 vann, 7
dammer og 4 elvestasjoner.De nedre deler av vassdragethar
gunstig vannkvalitet, med pH høyereenn 6,5 og en ledningsev-
ne påca. 2 mS/meller høyere.Områdenemed grunnfjellsbergar-
ter har vesentlig dårligere vannkvalitet, med pH lavereenn 6,0
og en ledningsevnelavere enn 2 mS/m. Det er påvist 23 arter
krepsdyr, 16 arter cladocererog 7 arter copepoder, som alle er
vanlig utbredt i Nordland. Planktonsamfunnenebestårav 2 arter
cladocererog 2 arter copepoder. I strandsonener krepsdyrsam-
funnene sterkt dominert av Alonopsis elongata, Bosminalongi-
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spina og Polyphemuspediculus. I to loner i Laksågadominerte
Chydorussphaericus.Bunndyrsamfunnenei både rennende og
stilleståendevann var typisk for området og var dominert av
fjærmygglarver,vårfluer, fåbørstemarkog vannmidd. I rennende
vann var innslagetav steinfluer stort. Tettheten var lavtil middels
høy. Antall arter (og grupper) av fåbørstemark,døgnfluer, stein-
fluer og vårfluervar henholdsvis5, 4, 8 og 4. Alle disseer relativt
vanlige i regionen. Den foreslåtte utbygging vil ikke direkte
berøre lokalitetstyper,arter eller artssamfunn som er sjeldnefor
området.

7.4 Summary

The study was conducted in the north-eastern part of the river
Laksågain Sørfold, Nordland County, where hydro power deve-
lopment is planned. The material consistsof 10 water samples,
23 samples of planktonic and littoral crustaceans, and 21

bottom-samplesfrom both lakesand rivers.The water quality in
the lower part of the area is quite good, with pH higher than
6.5 and a specificconductivityof 2 mS/mand higher. In the area
dominated by basementrocksthe pH is lower than 6 (andsome-
times lower than 5) and specificconductivity lower than 2 mS/m.
Twentythree speciesof crustaceanswere found, of these 16
were of Cladocera and 7 Copepoda. All species are quite
common in Nordland. The planktonic communities consistof 2
cladoceransand 2 copepods.The dominant speciesin the littoral
zone were Alonopsis elongata, Bosminalongispinaand Polyphe-
mus pediculus. In two lagoons in the river LaksågaChydorus
sphaericuswas highly dominant. The benthic fauna in both lakes
and running waters was dominated by Chironomidae,Trichopte-
ra, Oligochaeta, and Hydracarina. In running water Plecoptera
were also common. The speciesof Oligochaeta(5), Ephemerop-
tera (4), Plecoptera(8) and Trichoptera (4) are quite common in
this region. The planned hydro power development will not di-
rectlyaffect any particular sites,speciesor communities.
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8 Konsekvensvurdering

8.1 De enkelte fagområder

8.1.1 Geofag

Av tidligere inngrep i vassdrageter det først og fremst veifyllin-
gen i deltaområdet og dernest den nye høyspenttraseengjen-
nom Sleipdalen som påvirker verdivurderingen av vassdraget.
Det siste inngrepet er hovedsakeligav visuell natur, mens det
første også påvirker prosessenei elva. Totalt sett er imidlertid
inngrepene beskjedne,og området har stor verdi som type- og
referanseområde.

I de øvre delene av vassdraget blir de geofaglige verdiene lite
berørt. Utbyggingen vil her først og fremst påvirkevassdragets
verdi som et urørt type- og referansevassdrag.Tekniskeanlegg
vil skapesår i landskapet, men ved en skånsom,anleggsdrift og
plasseringav tippmasservil virkningen kunne begrenses.Regule-
ringssoneni Faulvannetvil representereet godt synligsår i land-
skapet, men vi vurderer de landskapsmessigekonsekvensene
som akseptable. Konsekvenseneblir selvsagt minst ved det
minste senkningsalternativet (Alt. I), men vi anser forskjellene
mellomalternativenesom små.

Redusertvannføring i Faulvassforsenvil få negativekonsekvenser
for landskapsbildeti Sleipdalen.Redusertvannføring i Sleipdals-
elvavil endre de naturlige erosjons-og transport-prosesseneher.
Også i Laksågavil vannføringen endres, og dette vil påvirke de
fluvialgeomorfologiske prosessenei elva helt ned til deltaet
Nordfjorden. Størrelsenpå denne påvirkningen vil blant annet
være sterkt avhengig av flomforhOldene i elva. Datagrunniaget
er fremdelesnoe spinkelt for en nøyerevurdering av dette, men
reguleringen vil uten tvil redusere vassdragetsbetydning som
type- og referansevassdragi denne sammenheng.

Når det gjelder de landskapsmessigeog geofaglige•Verdieri de
nedredeleneav vassdraget,er dissebetydelig mer sårbare.Selve
plasseringenav kraftstasjon med tilhørende bro over elva er ak-
septabeli forhold til geofaglige verdier. Enrelativt lav elveterras-
se i to nivåermed gamle elvesporblir berørt. Området ligger rett
sør for meget sårbare terrasse- og ravineområder, og det er
viktig at disseområdene ikke berøresunder anleggsarbeidet.Det
bør heller ikke gjøres inngrep i terrassenefor å skaffe fyllmasser
og byggeråstoff. Det anbefalesat tipp i området unngås.Allike-
vel kan en tipp plasseresi det tenkte området uten alt for stor
landskapsmessigskade.Tippen bør da skjulesbak naturlig vege-
tasjonog ikke bli for stor.

Ved eventuelle anlegg må det også vises stor varsomhet ved
eventuelle linjespennog om anlegget fører til behovfor kraftige-
re vei. Veifyllinger ut i elven ut over det somer idag, bør unngås.
Det sammegjelder nye massetak.

Basert på kriterier omtalt bl.a. i NOU 1983:42, sammenholdt
med den sterke vassdragsutbyggingenellers i regionenog nær-
heten til nasjonalparkenei øst, bør Laksågasverneverdii geofag-
lig sammenhengvurderessom høyeller meget høy.

8.1.2 Botanikk

I Laksågadalenvil plasseringenav den planlagte kraftstasjonen
ha negativ innvirkning. Elveterrassenmed bl.a. gråor-heggeskog
vil bli ødelagt. Gråor-heggeskog og delvis også bjørkeskoger
med rikt innslagav strutsevinger for store deler av landet sjeld-
ne naturtyper, som også her representererden rikestedelen av
gradienten fra rik til fattig vegetasjon i dalsiden. Et inngrep her
vil berøreen svært produktiv del av landskapetmed stor artsdi-
versitet. Selveplasseringenav kraftstasjonen kan imidlertid ak-
septeresunder forutsetning av at ravineområdetog terrassene
nord for elveterrassenikke berøres.Det vil dessutenværeønske-
lig med alternativ plasseringav riggområdet. Alternativ plasse-
ring eller bruk av sprengsteinenfra kraftverkstunnelenbør også
vurderes.

Tunnelinnslagetved Faulvatn(figur 15, B)vil botanisk sett være
lite konfliktfylt i og med at en her har en sværtfattig og ordinær
vegetasjon. Det sammegjelder også utslaget i øst for tunnelen
fra Steinfjel[vatntil Faulvatn(figur 15, C). Her vil en deponering
av overskuddsmassefra tunnelen heller ikke gi noen uheldige
konsekvenserfor en ellerssåartsfattig og triviell vegetasjonsom
er sterkt oppblandet med svaberg.

Lavensom er funnet i og ved Faulvassforsener ikke spesieltfuk-
tighetskrevende og følgelig vil en eventuell tørrlegging ikke
berøresjeldeneller utsatt vegetasjonog arter.

Isolertsett betyr ikke det enkelte inngrep så mye, muligensmed
unntak av den planlagte kraftstasjonen. Viktigere er det at de
planiagte inngrepene vil berøre et av de siste større uberørte
vassdrag i regionen. Et urørt nedbørfelt, med bl.a. stor fore-
komst av frodig strutsevinglauvskog,er av stor faglig verdi. Som
anført av Engelskjøn(1974), har Laksågasnedbørfelt betydelig
plantegeografisk interessesom møtested for flere floraelemen-
ter. Det er bl.a. flere alpine arter med sentrisk utbredelsesom
har utpostlokaliteter i området.
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8.1.3 Ferskvannsbiologi

Overføringenav de øvre deler av Sleipdalselvatil Faulvatnvil gi
redusert vannføring i elva fra inntakene ved Moskusvatn og
Steinfjellvatnog ned til samløpetmed Laksåga.Det er ikke fore-
slått minstevannføringpå denne strekningen. Deler av vassdra-
get vil i nedbørfattige perioder bli hett tørrlagt. Laksågaetter
samløpmellom Sleipdalselvavil ogsåfå noe redusertvannføring,
men elvavil her beholde mer enn 2/3 av naturlig vannføring. Ne-
denfor utslippet fra kraftverket vil konsekvensenebli relativt
små.Vårflommen blir noe redusertmensvintervannføringenblir
større. Når kraftverket er i drift, vil også sommervannføringen
øke noe. Utbyggingen vil derfor trolig få små konsekvenserfor
bådevannkvalitetenog produksjoneni Laksåganedenfor samlø-
pet med Sleipdalselva.For Sleipdalselvavil utbyggingen få store
konsekvenserfor bunndyrproduksjonen på grunn av redusert
vanndekketareal, og dette vil igjen påvirke både produksjonog
gyteforholdenefor fisk. Det er funnet betydelig størretetthet av
bunndyr i Sleipdalselvaenn i Laksåga,og utbyggingenvil således
spesielt berøre de mer produktive deler av vassdraget.En viss
effekt i form av redusertdriv vil muligens kunne merkes i sam-
løpsområdet.

Overføringenefra Moskusvatntil Steinfjellvatnog videre til Faul-
vatn vil gi økt gjennomstrømning i Steinfjellvatn og redusert
gjennomstrømning i Sleipdalsvatn.Det forventes ingen konse-
kvenserav betydning for Steinfjellvatn,mensendringene i Sleip-
dalsvatnmuligensvil bli noe større.Tilførselenav alloktont mate-
riale, vesentlig i form av driv av plankton fra Steinfjellsvatnvil
stoppe opp og gi redusert produksjon. Samtidigvil drivet ut av
Sleipdalsvatnreduseres.Disseto forholdene vil muligens kunne
motvirke hverandreog gi småendringer i det totale bildet.

Faulvatner det eneste magasinet, med en heving av vannstan-
den med 0,5 m og en senkning'på henholdsvis 2,5 og 6 m.
Vannstandssenkningenvil berøre den mest produktive delen av

' strandsonen,og bunndyrproduksjonen vil avta sterkt i regule-
ringssonen. I en periode etter regulering vil produksjonen øke
noe i sonen under LRV på grunn av økt tilførsel av materiale
ovenfra somfølge av økt erosjon.Pålengre sikt vil imidlertid pro-
duksjonen under LRV igjen stabilisereseg på et nivå omtrent
som tidligere. En heving av vannstanden vil gi en kortvarig
økning i produksjonenpå grunn av økt tilførsel av næringssalter
og organisk materiale, men både den beskjedne hevningen av
vannstandenog den sparsommeterrestriskevegetasjoneni om-
rådet rundt Faulvatntilsier at effekten blir liten.

Planktonsamfunneter det samfunnet i en innsjø som i minst
grad blir påvirket av en regulering, og i Faulvatnvil endringene
forventeså bli små.Ensvakøkning i produksjonener mulig.

Den foreslåtte utbyggingen i Faulvatn-områdetvil i seg selv ikke
berøre sjeldne lokalitetstyper, arter eller artssamfunn. Det er
ingen avgjørendeforskjell mellom de to alternative reguleringer
av Faulvatn.

8.2 Laksåga vurdert i en større
sammenheng

Laksågai Sørfoldkommune drenererområdene mellom Sørfolda
og riksgrensenmot Sverige.Delerav vassdragetligger på svensk
side innenfor Padjelantanasjonalpark.Pånorsk side ligger Rago
nasjonalpark,som omfatter ca. 2/3 av Laksågasnedbørfelt. De
resterende1/3 avvassdrageter planlagt benyttet til kraftproduk-
sjonved utbyggingen av sidegrenenSleipdalselva.

' I forbindelse med utarbeidelsen av Verneplan for vassdrag III
(NOU1984) ble det sterkt påpekt behovet for flere varigvernede
vassdragi Nordland,og noe av intensjonenemed den foreståen-
de Verneplanfor vassdragIVer å rette opp en del av de mangler
som finnes i tidligere verneplaner.En utbygging av Faulvatnmå
derfor ogsåvurderesi en noe større sammenheng.Dennedelen
av Nordland er fra tidligere relativt sterkt berørt av kraftutbyg-
ging, med Kobbelva,Sagelvaog Sørfjordelvai nord og Fagerbak-
kvassdraget(Siso)og Sulitjelmavassdrageti sør. Det er behovfor
et type- og referansevassdragi denne delen av Nordland, og
Laksågai Sørfolder derforet potensielt meget viktig vaSsdragi
verneplansammenheng.

Laksågaviserstor likhet med tilsvarendekarrige områder ellersi
Nordland, og både geofaglig, vegetasjonsmessigog ferskvanns-
biologisk må vassdraget karakteriseressom typisk for denne
delen av Nordland. Vassdrageter dessuten, med unntak av de
nedre områdene, lite berørt av tekniske og andre typer inngrep.
Vassdragetegner seg derfor godt både som type- og referanse-
vassdrag.Et meget viktig moment er at allerede store deler av
Laksågasnedbørfelt er vernet gjennom Ragoog Padjelantana-
sjonalparker.Padjelantanasjonalparkgrenserogså opp mot na-
sjonalparkehe,Sarek og Stora Sjbfallet på svensk side, og
sammen utgjør disse nasjonalparkenedet største sammenhen-
gende verneområde i Skandinavia(Erikstad& Hardeng 1988).
Ved å utvide vernet til ogsåå omfatte de nedre delerav Laksåga
er det her mulig å oppnå et sammenhengendevern fra kysten i
Nordland til langt øst på svensk side. Det er viktig på denne

, måten å kunne ivareta de store kontrastene både i øst-vestret-
ning og mellom kyst og høyfjell. I geofaglig sammenheng er
denne gradienten representert i området ved overgangen fra
rolige paleiskefjellformer i øst til glasialebotn, dal og fjordland-
skap i vest.Glasialgeologisker gradienten representertmed sam-
menhengendepreborealemorenesystemeri fjellet og tilhørende
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glasifluvialeog glasimarineavsetningeri de ytre deleneav områ-
det til dagens breer med resente morener inne i nasjonalparke-
ne. Videre representererde ytre delene av området en urørt og
tett serieav marine havnivåfra preborealtid til vår egen. I fluvial-
geomorfologisk sammenheng finnes gradienten i kontrasten
mellom avrenning på karrige granittfjell til fluvialt meget aktive
elveløpgjennom de mektige løsmasseavsetningeneut til dagens
deltadannelse.I tillegg kommer kontraster som velutviklederavi-
neområder og karstdrenering i marmor. Dissegradientene er i
store trekk urørt. Gradienten er vegetasjonsmessigmeget skarp,
fra de sterkt oseanisk pregete vegetasjonstyperved utløpet av
Laksåga til den sterkt kontihentalt pregete vegetasjonen på
svenskside.Entilsvarendegradient knyttet til oseanitetog konti-
nentalitet vil også prege de ferskvannsbiologiskeforhold.

Det er ikke lett å ivareta de forannevnte aspekter ved vern av
andre områder i Nordland. Det kan imidlertid nevnesat Statens
naturvernråd har foreslått opprettelse av nasjonalparkerbåde i
Tysfjord-Hellemoområdet og i Mistfjorden/Sjunksfjorden/Øvre
Valnesfjord (NOU 1986:13). Opprettelse av nasjonalparki Mist-
fjordområdet er begrunnet ut fra de sammeargumenter som for
vern av Laksåga,og dette vil ytterligere forsterke viktigheten av å
beholde denne gradienten urørt. En nasjonalpark i Tysfjord--
Hellemoområdetvil trolig dekke opp viktige deler av den samme
gradienten. Ut fra de forannevnte synspunktervil en utbygging

av Sleipdalselvakomme i klar konflikt med naturfaglige interes-
ser selvom utbyggingsplanenei seg selv ikke vil berørespesielt
viktige forekomster.

8.3 Konklusjon

Den foreslåtte utbygging vil isolert sett ikke berøre geofaglige,
botaniske eller ferskvannsbiologiskeforekomster av spesiellka-
rakter. De største geofaglig og botaniske verdier er knyttet til
terrasseområdetnederst i Laksåga,nedenfor samløpet mellom
Laksågaog Sleipdalselva,og det bør her vurderesalternativ plas-
seringav tipp og riggområde.

Laksågaligger i et område av Nordland som er sterkt berørt av
kraftutbygging, og en rekkevassdragbåde nord og sørfor Laks-
åga er utbygd. Det er derfor behov for minst ett varig vernet
vassdragi denne delen av Nordland. Laksågaer i denne sam-
menheng godt egnet både som type- og referansevassdrag.
Varig vern av Laksågaer også spesieltinteressantsett i sammen-
heng med Ragonasjonalparkog de tilgrensendenasjonalparker
på svenskside. Det er her mulig å få til et sammenhengende
vernet område på tvers av Kjølen,fra den sterkt oseaniskprege-
te kysteni vest til de sterkt kontinentaleområder i øst. Enutbyg-
ging vil derfor berøreet faglig meget viktig vassdrag.
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