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FORORD
Rådgivende Biologer as. har på oppdrag fra Enco, Environmental consultants as., vurdert enkelte forslag
til avbøtende tiltak for fisk og vannkvalitet i forbindelse med den planlagte Saudautbyggingen. Rådgivende
Biologer har tidligere utarbeidet fagrapportene "Vannkvalitet og vannforsyning" (Bjørklund mfl. 1992) og
"Fisk og fiskeinteresser" (Åtland og Kambestad 1992) som deler av konsekvens-utredningene ved
Saudautbyggingen.

I konsekvensutredningene ble det skissert en del muligheter for avbøtende tiltak. Noen av disse var
alternativer, der valget ville avhenge av blant annet økonomiske hensyn eller endelige detaljplaner for
utbyggingen. Ettersom planarbeidet har skredet frem har det derfor blitt behov for å utrede nærmere
enkelte konkrete avbøtende tiltak og endringer i utbyggingsplanene.

Etter nærmere diskusjon om avbøtende tiltak med utbygger, har Rådgivende Biologer as. blitt bedt om
å utrede videre enkelte konkrete forslag til å redusere de negative konsekvensene for fisk, fiskeinteresser
og vannkvalitet ved seks av de vassdragsdelene som vil bli berørte ved Saudautbyggingen. Den
foreliggende rapporten er altså ikke ment som en komplett vurdering av alle endringer i utbyggingsplanene
som er kommet til siden konsekvensvurderingene ble utarbeidet.

De aktuelle delene av Saudautbyggingene er her sortert etter hvilken hoveddel av planene de hører inn
under, slik det også var gjort i de omtalte konsekvensutredningene. Utbyggingsplanene er delt i en
basisdel som består av en rekke deloverføringer, samt opprinnelig seks tilleggsoverføringer. De
opprinnelige utbyggingsplanene er beskrevet i detalj i Anon (1990), og mer overfladisk i de nevnte
fagrapporter.

Rådgivende Biologer as. vil få takke for oppdraget.
Bergen, 24.mars 1994.
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SAMMENDRAG
Rådgivende Biologer as. har på oppdrag fra Enco, Environmental consultants as., vurdert enkelte forslag
til avbøtende tiltak for fisk og vannkvalitet i forbindelse med den planlagte Saudautbyggingen. Etter en
nærmere vurdering av muligheter for gjennomføring av de forskjellige tiltak som ble foreslått i
fagrapportene, har utbygger kommet med konkrete forslag ved seks av utbyggingsdelene.

OVERFØRING AV BREIKVAMSELVA TIL NELINGSTJØRNA VED SVARTAVATNET S

Den opprinnelige planen om å overføre Breikvamselva til Nelingstjørna ville ha vanskeliggjort det
kalkingsarbeidet som foregår der for å legge til rette for suksessfull gyting for aurebestanden i
Svartavatnet. Utbygger har foreslått å overføre vannet til det vesle tjernet som ligger nord-nordvest for
Nelingstjørna i stedet. Dette vil forhindre at gyteområdene blir påvirket.

Overføringen av Breikvamselva vil imidlertid føre til økt surhet i Svartavatnet. Sammen med overføringen
av avrenningen fra Skardsstølsvatnet/Reinsvatnet vil det gi betydelig reduserte livsvilkår for
aurebestanden i Svartavatnet.

FRAFØRING AV AVRENNING FRA SVARTAVATNET S OG SKARDSSTØLSVATNET FRA SAGELVA

Fraføringene vil gi meget liten lavvannføring i Sagelva, og derved føre til redusert naturlig fiskeproduksjon
og vanskeligere forhold for sportsfiske. Det er foreslått å etablere et minstevann-føringsregelement for
perioden juni til oktober på minimum 1 m3/s ved Tjelmen ved å slippe vann fra Svartavatnet. Dette vil
eliminiere mesteparten av de negative konsekvensene for fiskebestandene. 

Svartavatnet vil imidlertid bli mer sur etter utbyggingene, slik at det vannet som slippes til Finnabuvatnet
vil kunne gi økt forsuring der og videre nedover i Sagelva. Dersom en vil kompensere for dette, kan en
kalke Finnabuvatnet med i underkant av et tonn kalk årlig. For å fullkalke Finnabuvatnet trengs det å
tilføres 10 tonn kalk hvert halvår.

FRAFØRING AV FLESÅNA OG SLETTEDALSELVI FRA BRATTLANDSVASSDRAGET

Brattlandselva vil ved det skisserte inngrepet få redusert vannføringen med mellom 21 og 34%, og dette
vil gi redusert naturlig fiskeproduksjon, ettersom det vanndekkete arealet vil bli redusert i
lavvannføringsperioder. Utbygger har foreslått å opprette et minstevannføringsregelement på 2,0 m3/s ved
Nesflaten i perioden juni til september, og 1,0 m3/s videre utover høsten og vinteren så lenge det er mulig
å slippe vann fra Røldalsvatnet via et tverrslag til Lona. Dette vil avbøte for de vesentligste negative
konsekvensene for fisk i Brattlandselva.

OVERFØRING AV HALVFJORDUNGSVATNET TIL KRINGLETJØRN

Kringletjørn, som har en særlig verneverdig bestand av aure, vil få vesentlig økt surhet. For å kompensere
for dette anbefales det å kalke Halvfjordungsvatnet med 10 tonn årlig for å utligne forskjellen i vannkvalitet.
Dersom en ønsker å fullkalke denne innsjøen for å sikre god vannkvalitet i Halvfjordungsvatnet,
Kringletjørn og en del av vassdraget nedstrøms, må en øke dosene til 22 tonn kalk årlig.
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ØKT MAGASIN- OG KRAFTVERKSKAPASITET I STORELVVASSDRAGET 

På grunn av etablering av nytt magasin og bygging av Sønnå kraftverk vil flomoverløpene fra Storlivatnet
til Storelva stort sett bortfalle. Dette vil gi redusert fangbarhet av sjøaure og laks i Storelva. For å
kompensere for dette er det foreslått å lage kunstige lokkeflommer ca. hver 14.dag i perioden fra midten
av august til ut fiskesesongen for å få gytefisken til å vandre opp fra sjøen og bli mer fiskbar.
Lokkeflommene skal lages ved å slippe forbi 12 - 15 m3/s med vann ved demningen i Storlivatnet i
perioder på 1 - 2 døgn. Dette vil utvilsomt virke positivt for utøvelsen av fisket i Storelva, men
fangstresultater og fiskevandring bør overvåkes i forbindelse med hver flom for å gi grunnlag for å justere
flomprogrammet slik at det blir optimalt med hensyn på kostnader og virkning.

På grunn av tidligere kraftutbygginger er det nå i perioder svært lite vanndekket areal i Storelva. Det er
foreslått å opprette et minstevannføringsregelement på 3,0 m3/s i perioden fra 16.mai til 15.oktober, og
1,0 m3/s resten av året, målt ved samløpet med Tverrelva. Vannet skal slippes fra Storlivatnet. Dette vil
kunne føre til betydelig økt naturlig produksjon av sjøaure- og laksesmolt.

FRAFØRING AV VANN FRA EN REKKE HØYTLIGGENDE DELFELT I ÅBØDALSVASSDRAGET

Fraføringene vil blant annet gi redusert naturlig fiskeproduksjon på de flate partiene i Åbødalen og nede
ved den lakse- og sjøaureførende delen av vassdraget. Utbygger har foreslått å opprette et
vannføringsregelement som gir minst 2,0 m3/s ved Klekkestølen i perioden 1.juni til 1.oktober. Dette vil
forhindre at ytterligere areal blir tørrlagt i lavvannføringsperioder i den produktive årstiden, og fører derfor
til at produksjonskapasiteten for fisk i vassdraget stort sett opprettholdes.

Minstevannføringen skal sikres ved å slippe vann fra et tverrslag ved Moringdalselva. Dette vil føre til
vesentlig økt surhet og derved reduserte levevilkår i det for Buerområdet viktige gyte- og oppvekstområdet
for aure nederst i denne bekken.



6

BASISPROSJEKTET, SØROVERFØRINGENE

Overføring av Breikvamselva til Nelingstjørna ved Svartavatnet S
OPPRINNELIGE PLANER OG KONSEKVENSER

I de opprinnelige utbyggingsplanene var det beskrevet en overføring av vannet i Breikvamselva fra kote
ca. 800 til Nelingstjørna, hvorfra det kan renne gjennom det naturlige bekkeløpet og ut i Svartavatnet S.
I konsekvensutredningen (Åtland og Kambestad 1992) ble de negative konsekvensene for fisk,
fiskeinteresser og vannkvalitet vurdert til at en ville få vannkvalitetsreduksjon i Nelingstjørna og bekken
som renner gjennom den, samt i selve Svartavatnet.

Hele  Sagelvvassdraget, som Svartavatnet er en del av, er surt, og på grensen til at fisk overlever.
Rekrutteringen til aurebestanden i Svartavatnet virker å være stoppet opp. Det er derfor i regi av
Birkeland, Engja og Søndenå grunneierlag og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland, startet
opp et kalkingsarbeide i Nelingstjørna. Bekken gjennom Nelingstjørna regnes som det viktigste, og
kanskje eneste opprinnelige gyteområdet for aurebestanden i Svartavatnet.

Økt tilrenning av surt vann til Nelingstjørna vil selvsagt føre til at en trenger større kalkmengder for å oppnå
god vannkvalitet. Imidlertid vil Nelingstjørna ved en slik tilføring av vann få så stor vannutskiftingsrate at
det i praksis ikke vil være mulig ved vanlige kalkingsmetoder å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at dette
kalkingstiltaket vil virke etter hensikten.

FIGUR 1. Kart over Sagelvvassdraget og de andre berørte vassdragsdeler ved søroverføringene i Basisprosjektet.
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Overføringen vil også gi økt surhet i Svartavatnet, ettersom vannet i Breikvamselva er 0,1 - 0,3 pH-enheter
surere. Den samlete effekten av dette og overføringen av det sure vannet fra Reinsvatnet og
Skardsstølsvatnet til Svartavatnet vil utvilsomt føre til vesentlig redusert vannkvalitet. Om denne effekten
vil bli avgjørende for overlevelsen til auren i innsjøen, er usikkert og avhengig av den fremtidige
kalkingsinnsats i Nelingstjørna.

ENDRINGER I UTBYGGINGSPLANENE OG FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

For å unngå den negative effekten overføringen av vannet i Breikvamselva vil ha på vannkvaliteten og
virkningene av det kalkingsarbeidet som foregår i Nelingstjørna, er det foreslått å flytte overføringen litt
nord-nordvest, til et lite tjern på kote 768 (figur 1). Dette tjernet har eget utløp direkte til Svartavatnet, slik
at det viktige gyteområdet ved Nelingtjørna ikke blir berørt av overføringen av det sure vannet. En
opprettholder derved de opprinnelige mulighetene for å kunne tilrettelegge for suksessfull gyting for
ørretbestanden i Svartavatnet. De negative konsekvensene for fiskebestanden ved overføringen av vannet
fra Breikvamselva vil da begrense seg til økt surhet i selve Svartavatnet.
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Fraføring av avrenningen fra Svartavatnet S og Skardsstølsvatnet fra Sagelva
OPPRINNELIGE PLANER OG KONSEKVENSER

Vannet fra Skardsstølsvatnet og Svartavatnet renner i dag til Sagelva via Finnabuvatnet. Avløpet fra
Skardsstølsvatnet er tenkt overført til Svartavatnet, og derfra vil alt vannet bli tatt inn på overføringstunnel
til det planlagte Sønnå kraftverk.

Overføringene vil redusere tilrenningen til Sagelvvassdraget nedstrøms vesentlig. I konsekvens-
utredningene (Åtland og Kambestad 1992) ble det fremhevet at det vil føre til at fiskebestandene i deler
av vassdraget får redusert gyte- og oppvekstareal, og at forholdene for sportsfiske vil bli generelt dårligere
på grunn av redusert vannhastighet. Derimot vil fraføring av Skardsstølsvatnet gi redusert surhetsnivå og
aluminiumsinnhold i vassdraget, og det kan få avgjørende positive konsekvenser for overlevelsen av
aurebestandene. Forsuringen er allerede kommet så langt i Sagelvvassdraget (Bjørklund mfl. 1992) at
fisken der må regnes som sterkt truet, og etter all sansynlighet på randen til utryddelse, ihvertfall i de øvre
deler.

FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

For å redusere den negative effekten redusert vannføring vil kunne få for fiskebestandene, er det foreslått
å opprette et minstevannføringsregelement for Sagelva. Den enkleste løsningen for å slippe vann til
Sagelva er ved å lage en lukeanordning i den planlagte demningen i Svartavatnet.

Det er i den produktive perioden, dvs. i perioden fra og med juni til og med oktober, at det er særlig viktig
å opprettholde et størst mulig vannspeil i elven for at en skal unngå produksjonstap av fisk. Det er også
i den perioden at det utøves fiske i Sagelva. I vinterhalvåret er det selvsagt også viktig å ha tilstrekkelig
vannføring, men behovet er betydelig mindre da, og Sagelva vil beholde mellom 40 og 50% av sin
naturlige vannføring i hele det lavtliggende området som er mest attraktivt for sportsfiske. Avrenningen
fra høyfjellsområdene er dessuten relativt mindre betydningsfulle om vinteren.

For at en skal unngå vesentlig produksjonstap av fisk, bør en forhindre at det i perioden fra juni til oktober
forekommer perioder med vannføring under det som er laveste vannføring som forekommer i elven før
utbygging, og at det heller ikke forekommer vesentlig lengre perioder med meget lav vannføring enn det
som nå er vanlig. Ut fra disse kravene og vannføringsberegninger for Sagelva utført av Holmqvist (1992),
virker det å være tilstrekkelig å ha en minstevannføring i Sagelva ved Tjelmen på 1 m3/s i den nevnte
perioden i sommerhalvåret. Avrenningen fra restfeltet til Sagelva vil gi vesentlig høyere vannføring enn
dette til vanlig, særlig i snøsmeltingsperioden som i dette området vil være dominerende til omtrent ut juni
måned.

Reduserte tilførsler av surt vann fra Skardsstølsvatnet og Svartavatnet vil gi en bedring i vannkvaliteten
for fisk i Sagelva, og dette vil kunne få avgjørende betydning for overlevelsen til aurebestandene. Imidlertid
vil utslipp av vann forbi demningen i Svartavatnet for å opprettholde minstevannføring i Sagelva kunne
føre til surstøtsepisoder i vassdraget. Dette vannet vil i utgangspunktet være surere enn det som nå
tilføres samlet fra Skardsstølsvatnet og Svartavatnet, fordi det etter utbygging også vil være innblandet
enda surere vann fra Breikvamselva. Dessuten vil dette vannet kunne komme til å utgjøre en større andel
av den totale vannmengde i Sagelva i perioder med ekstra lav tilrenning til Sagelva fra den lavtliggende
delen av nedbørsfeltet.
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Det er derfor behov for å kalke for å kompensere for den periodevise økning i surhet i tilrenningen til
Finnabuvatnet og derved resten av Sagelvvassdraget nedstrøms. Dette kan gjøres enkelt ved å kalke med
i underkant av et tonn årlig i Finnabuvatnet. Dette tallet baserer seg på at Svartavatnet etter den skisserte
utbyggingen vil ha en pH-verdi som er ca. 0,1 enheter lavere enn det volumvektete snittet for den
tilrenning som nå kommer til Finnabuvatnet fra Svartavatnet og Skardsstølsvatnet, samt en antagelse om
at det skisserte minstevannføringsregelementet neppe vil gjøre det nødvendig å slippe mer enn i snitt 0,5
m3 med vann i opptil 40 dager pr. år for å opprettholde en vannføring på 1 m3/s ved Tjelmen. Dette
tilsvarer 1,7 millioner m3 vann pr. år.

Kalken bør legges ut i Finnabuvatnet årlig, like før perioden det kan bli aktuelt å slippe vann fra
Svartavatnet til å opprettholde minstevannføring i Sagelva. I praksis vil dette si en gang mellom
isløsningen og når størstedelen av snøsmeltingen er over.

Dersom en i tillegg til å kompensere for virkningene av kraftutbyggingen ønsker å fullkalke Finnabuvatnet
for å være sikker på å sikre eksistensen til aurebestandene nedstrøms i vassdraget, må en legge ut 10
tonn kalk i Finnabuvatnet hvert halvår. Ved førstegangs kalking må dosen økes til 13 tonn. Dette baserer
seg på Kalkingshåndbokens (DN 1990) anbefalinger, samt de hydrologiske og morfologiske nøkkeltall gitt
i tabell 1. Ønsker en i tillegg å få gjenopprettet gyteforhold for aure i Finnabuvatnet, må en legge ut ca.
et tonn kalk pr. år tilsammen i de to små tjernene på ca. kote 930, øverst i innløpsbekken fra sørvest. I
tillegg kan en eventuelt blande inn skjellsand i elvegrusen i denne bekken i området ved eller like ovenfor
Finnabu.

TABELL 1. Hydrologisk og morfologisk beskrivelse av Finnabuvatnet i Sagelvvassdraget, slik det vil være etter
Saudautbyggingen. Nedslagsfeltet er målt på kart. Dybdeforholdene, og derved også volumet, er anslått ut fra
omkringliggende karttopografi og observasjoner gjort under en befaring. Tilrenningen er beregnet ut fra
avrenningskart fra NVE (1987).

Overflateareal 0,12 km2

Gjennomsnittsdyp 10 meter
Volum 1.2 millioner m3

Nedslagsfeltareal 2 km2

Spesifikk avrenning 80 l/s/km2

Tilrenning 5 millioner m3/år
Vannutskiftingsrate 4 ganger pr. år

  
Kalkingsarbeidet bør av økonomiske hensyn samordnes med den andre kalkings-virksomheten i området.
En kan på denne måten redusere fraktkostnadene, som utgjør den desidert største delen ved denne form
for kalking. Fullkalking av Finnabuvatnet er et relativt kostbart prosjekt, ettersom en må frakte kalken med
helikopter over store avstander, og fordi en må foreta to kalkinger i året.

For produksjonen av fisk i Sagelva vil det kunne være positivt at tilførslene av kaldt fjellvann reduseres.
Det er ideelt for fiskebestandene at en reduserer maksimumsvannføringen, og øker temperaturen i elven
sommerstid. Fangbarheten av fisken og opplevelsesverdien for sportsfiskene vil kunne bli noe reduset ved
lavere vannføring, men ettersom den viktigste konsekvensen av utbyggingene og de foreslåtte avbøtende
tiltak kan bli at en sikrer overlevelsen til mange av disse fiskebestandene, vil den samlete virkning kunne
bli positiv også for fiskemulighetene.
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BASISPROSJEKTET, ØSTOVERFØRINGENE

Fraføring av vannet i Flesåna og Slettedalselvi fra Brattlandsvassdraget
OPPRINNELIGE PLANER OG KONSEKVENSER

Gjennomsnittlig 67% av vannet fra Slettedalselvi og 82% av vannet fra Flesåna blir fraført, slik at
vannføringen i Brattlandselva reduseres med mellom 21 og 34%. Dette vil i følge konsekvens-
vurderingene for fisk (Åtland og Kambestad 1992), kun få vesentlige negativ virkning på det flate
elvestrekket ved Nesflaten. Dette fungerer som gyte- og oppvekstområde for både stasjonær aure og en
del av bestanden i Suldalsvatnet. Den planlagte utbygging vil kunne gi redusert oppvekstpotensiale,
ettersom en ytterligere vannføringsreduksjon i dette allerede sterkt regulerte vassdraget vil gi tap av store
arealer på de flate og grunne områdene ved Nesflaten (figur 2).

FIGUR 2.
Kart over
Brattlands
e l v a .
Eksisteren
d e
reguleringsinngrep er avmerket med åpne symboler, og de planlagte er merket med fylte.
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FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

På bakgrunn av konsekvensvurderingene har utbygger foreslått å opprette et minstevannførings-
regelement for Brattlandselva, og at dette kan styres ved å slippe vann fra Røldalsvatnet. Fra
vanntunnelen fra Røldalsvatnet har Røldal/Suldal kraft et tverrslag med utløp på synk ved Lona i
Brattlandselva. Dette kan benyttes til slipp av vann når vannstanden i Røldalsvatnet er tilstrekkelig høy,
noe som er oppfylt om sommeren, høsten og et stykke ut på vinteren.

Det er foreslått å innføre et minstevannføringsregelement for Brattlandselva ved Nesflaten på 2,0 m3/s i
den produktive perioden, dvs. fra og med juni til og med september. I tillegg skal det slippes vann slik at
det er en vannføring på minst 1,0 m3/s ved Nesflaten resten av året så lenge det er fysisk mulig å slippe
dette gjennom synkutslippet ved Lona.

Dette vil redusere de negative konsekvensene ved fraføringene vesentlig, ved at det gir bedret overlevelse
av fisken og større vanndekket areal i tørre perioder i sommerhalvåret enn det en kunne fått ved å
gjennomføre fraføringene uten avbøtende tiltak. Avrenningen fra de høytliggende områdene i Flesåna og
Brattlandselva om vinteren er meget liten, og gir ikke noe vesentlig bidrag til vannføringen i Brattlandselva.
På bakgrunn av dette kan en anta at de fleste negative konsekvensene for aurebestanden ved
fraføringene blir kompensert for ved det skisserte minstevannføringsregelementet. 

Hvorvidt fraføringene kan gi vandrings- og gyteproblemer for auren fra Suldalsvatnet som gyter i
Brattlandselva, er avhengig av hvor langt ut på høsten og vinteren en kan opprettholde den angitte
minstevannføringen. Denne aurestammen virker å ha særlig sen gyting,- etter sigende i november og
desember.
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BASISPROSJEKTET, OVERFØRINGER RUNDT SVARTAVATN N

Overføring av Halvfjordungsvatnet til Kringletjørn
OPPRINNELIGE PLANER OG KONSEKVENSER

Avrenningen fra Halvfjordungsvatnet, som er øverste innsjø i Ekkjånavassdraget som munner ut i
Røldalsvatnet, er planlagt overført til Kringletjørn, som er øverste innsjø i en liten østlig gren av
Storelvvassdraget i Sauda (figur 3). Overføringen vil føre til at vannutskiftingsraten i Kringletjørn øker med
ca. 159%. Kringletjørn har en tett bestand av aure, og er nærmest en "fiskeoase" i et ellers meget surt og
fisketomt område. Det er sannsynlig at denne bestanden rekrutterer fisk også til den nedenforliggende
elvestrekning og til det store magasinet Svartavatnet, som på grunn av forsuring ikke har egnete
gyteområder for aure. Aurebestanden i Kringletjørn må derfor anses for å være ekstra verneverdig. Den
har gode gytemuligheter i en bekk som renner gjennom et fyllittområde og inn i Kringletjørn fra nordvest.
Fyllitt avgir ioner som gir vannet bedre motstandsdyktighet mot forsuring.

Halvfjordungsvatnet er fisketomt, og har surt vann. En mindre bekk som renner ned i tjernet nedstrøms
vil bli overført til Halvfjordungsvatnet, slik at nedbørfeltet øker fra 2,4 til 3,5 km2.

I følge konsekvensvurderingene vil overføringen føre til at vannet i Kringletjørn blir vesentlig surere, og
derved føre til reduserte levevilkår for aurebestanden der. Halvfjordungsvatn har pH-verdier såvidt over
5, negativ syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og meget høyt innhold av giftig, labilt aluminium, så selv
om overføringen ikke vil påvirke vannkvaliteten på gyteområdene, vil det være fare for fiskebestanden når
tilrenningen fra Halvfjordungsvatnet får dominere vannkvaliteten i Kringletjørn. 

FIGUR 3. Kart over
Ekkjånavassdraget
og området ved
K r i n g l e t j ø r n .
Eksisterende reguleringsinngrep er avmerket med åpne symboler, og de planlagte er merket med fylte.
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FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

For å unngå at overføring av vann fra Halvfjordungsvatnet skal føre til fiskedød i Kringletjørn, er det
foreslått å kalke. Kalken bør spres i Halvfjordungsvatnet, fordi den har lang oppholdstid på vannet, og fordi
en bør kalke vannet før det når Kringletjørn for å unngå uheldige blandsoneeffekter som kan gi særlig stor
gifteffekt på fisk (Rosseland mfl. 1992). Ved en undersøkelse av vannkvalitet i dette området i juni 1992
fant vi at pH i Kringletjørn var 5,4, og i Halvfjordungsvatnet 5,1. Dersom en antar at dette er representativt
for forskjellen i vannkvalitet mellom disse to innsjøene, trengs det ca. 10 tonn med kalk årlig for å utligne
dette. Ved førstegangskalking trengs det 14 tonn, ettersom en da også skal kalke vannet som allerede
er i innsjøen. På grunn av Halvfjordungsvatnets lave vannutskiftingsrate er det tilstrekkelig å kalke det en
gang i året.

Dersom en ønsker å fullkalke Halvfjordungsvatnet for å sikre god vannkvalitet for fisk i Kringletjørn og
nedover et stykke i det vassdraget, må en i henhold til beregningsmetoden i Kalkingshåndboken (DN
1990) bruke 27 tonn kalk ved førstegangskalking, og så 22 tonn årlig. Ved beregningene av kalkbehov
ved de forskjellige formene for kalking er de hydrologiske og morfologiske data i tabell 2 lagt til grunn.

TABELL 2. Hydrologisk og morfologisk beskrivelse av Halvfjordungsvatnet i Ekkjånavassdraget, slik de vil bli etter
Saudautbyggingen. Dybdeforholdene, og derved også volumet, er anslått ut fra omkringliggende karttopografi og
observasjoner gjort under en befaring. Tilrenningen er beregnet ut fra avrenningskart fra NVE (1987).

Overflateareal 0,25 km2

Gjennomsnittsdyp 15 meter
Volum 3.750.000 m3

Nedslagsfeltareal 3,5 km2

Spesifikk avrenning 75 l/s/km2

Tilrenning 8,3 millioner m3/år
Vannutskiftingsrate 2,2 ganger pr. år

  
Kalking av Halvfjordungsvatnet vil gi levelige forhold for fisk i denne innsjøen igjen, slik at en lettere kan
gjennomføre de planene Røldal jakt- og fiskeforening i samarbeid med grunneierne har om å reetablere
aure der. Dette gjelder særlig dersom Halvfjordungsvatnet fullkalkes, men også ved den enklere formen
for kalking burde det kunne bli gode muligheter for at fisk som settes ut vil overleve. Mulihetene for å
etablere selvreproduserende aurestammer i Ekkjånavassdraget vil imidlertid bli vanskeligere når de
potensielle gytebekkene får redusert vannføring.

Kalking av Halvfjordungsvatnet er et relativt rimelig prosjekt, ettersom hovedveien går nesten helt nedtil
vannet et stykke. Kalken kan derfor enkelt fraktes frem og spres fra båt eller kanskje til og med fra bil med
spredeslange.
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BASISPROSJEKTET, NEDRE DEL AV STORELVVASSDRAGET

Økt magasin- og kraftverkskapasitet
OPPRINNELIGE PLANER OG KONSEKVENSER

Ved bygging av Sønnå kraftverk og oppdemming av Botnavatnet N blir tilrenningen av vann til Storlivatnet
fra høyfjellsområdene vesentlig redusert, og episodene med flomtap over demningen i Storlivatnet vil
forekomme atskillig sjeldnere eller helt bortfalle. Dette vil føre til redusert surhet i Storlivatnet, og bortfall
av de surstøtene en i dag opplever i lakse- og sjøaureelven Storelva når det renner over demningen. Dette
vil bedre levevilkårene for fisken i Storelva. Surheten i Storelva er nå i perioder så sterk at en må regne
det som kritisk for laksen, og at aurestammen kan være truet.

Imidlertid er sportsfiskerne avhengig av flomperioder for at fangstene skal bli gode. Fisken vandrer opp
i elven hovedsakelig ved flom, og er også atskillig lettere å fange når vannføringen er høy. Selv om
gytefisken neppe vil få problemer med gytevandringen, vil vandringstidspunktet kunne bli forsinket når
flommene uteblir. Storelva vil altså kunne bli mindre attraktiv for sportsfiskere etter utbyggingen.

Vannføringen i Storelva er allerede sterkt redusert på grunn av tidligere kraftutbygging. Elven har et restfelt
på kun 37 km2 av et opprinnelig nedbørsfelt på ca. 353 km2. Dette har redusert vanndekket areal betydelig,
og derved redusert potensialet for naturlig produksjon av fisk. På grunn av dette har det vært diskutert
behov for å få etablert et minstevannføringsregelement. Imidlertid viste undersøkelsene i forbindelse med
konsekvensvurderingene for Saudautbyggingen at vannet i Storlivatnet nå er for surt til at det er tilrådelig
å benytte det som kilde for økt vannføring i Storelva (Bjørklund mfl. 1992). 

FIGUR 4. Kart
over nedre del
a v
Storelvvassdra
get. Eksisterende reguleringsinngrep er avmerket.
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FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

Lokkeflommer

For å kompensere for de flomsituasjonene som oppstår ved overløp fra demningen i Storlivatnet, er det
foreslått å lage kunstige, kortvarige flommer i Storelva for å lokke gytefisk opp fra sjøen og gjøre dem mer
fiskbar. Et forslag fra utbygger går ut på å ha regelmessige lokkeflommer hver 14. dag med varighet 1 -
2 døgn, og med størrelse 12 - 15 m3 vann pr. sekund sluppet over demningen i Storlivatnet. Det er behov
for slike flommer i den viktigste delen av fiskesesongen, som vanligvis varer fra slutten av juli til siste
tillatte fiskedag, 25. september. På grunn av at det har vært nestenulykker ved slipp av vann fra
Storlivatnet tidligere ved at en del barn bader i elven, er det foreslått å vente med å starte opp disse
kunstige flommene inntil skolestart i midten av august.

Et slikt lokkeflomregelement vil sannsynligvis helt eller langt på vei erstatte den positive virkning på
fiskemulighetene som overløp ved demningen i Storlivatnet forårsaker i dag. Slike overløp har forekommet
svært uregelmessig, og i perioden 1984 til 1991 var det tre år uten noen overløp i fiskesesongen.

Optimal varighet, størrelse og hyppighet av slike lokkeflommer kan en først vurdere nøyere når det
foreligger et godt erfaringsmateriale. Det er derfor viktig å ha et godt apparat for registrering av opp-gang
av fisk fra sjøen og fangst i forbindelse med disse flommene, slik at en kan få et godt grunnlag for å
tilpasse regelementet etter forholdene i elven. Størrelsen på flommene bør varieres, slik at en får grunnlag
for å vurdere hvor store de bør være for å gi ønsket virkning. Erfaringene bør føre til en grundig evaluering
etter ca. fem år, men åpenbare mangler ved opplegget bør selvsagt rettes opp underveis. Det er viktig at
nedtrappingen av flommene skjer så gradvis at ikke småfisk blir liggende tørrlagt langs elvebredden.

For å kunne få et godt erfaringsgrunnlag, bør en i samarbeid med Sauda jeger- og fiskerforening opprette
fangstmeldinger som gjør det mulig å utarbeide fangststatistikk for hver enkelt dag av fiskesesongen.
Dessuten bør en også få godt lokalkjente sportsfiskere til å gjennomføre observasjon/vurdering av
omfanget av oppvandring av fisk ved hver lokkeflom. Den totale vannføring ved lokkeflommene bør også
registreres, samt nedbørsmengder rett før og under flommene. Det er sannsynlig at lokkeflommer som
kommer i forbindelse med regnvær vil gi størst uttelling i form av oppgang og fangst. Laksefisk virker å
reagere vandringsmessig på nedbør uavhengig av vannføringsendringer. Dessuten gir mer turbide
vannmasser, som en vanligvis får ved kraftig regnvær, stimulans til vandringslysten samtidig som det fører
til at fisken blir mindre sky og derved lettere å fange på sportsfiskerutstyr. 

Skulle det av en eller annen forvaltningsmessig grunn bli innført fiskeforbud i Storelva i fremtiden, faller
stort sett hele behovet for lokkeflommer bort. Det er tilstrekkelig vannføring i Storelva i perioder med kraftig
regn til at fisken ikke får problemer med å vandre opp når trangen blir stor nok like før gytetiden. Det kan
likevel unntaksvis være behov for lokkeflommer dersom det kommer en særlig nedbørfattig høst eller det
oppstår forhold i sjøen som gjør at fisken samler seg i elvemunningen og får behov for å vandre opp
tidligere enn vanlig. Eksempler på slike forhold er giftalgeoppblomstringer eller større angrep fra lakselus
eller sel.
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Minstevannføringsregelement

Dersom en, i tillegg til å redusere de negative konsekvensene av den planlagte Saudautbyggingen for
utøvelsen av fiske, ønsker å øke potensialet for produksjon av fisk i Storelva, kan en etablere et
minstevannføringsregelement som sikrer at et større areal er vanndekket i tørre perioder. Utbygger har
foreslått at det ved slipp av vann fra demningen i Storlivatnet opprettholdes en minstevannføring i Storelva
ved samløp med Tverrelva på 1,0 m3/s i perioden 16.oktober til 15.mai, og 3,0 m3/s fra 16.mai til
15.oktober.

Et slikt minstevannføringsregelement vil utvilsomt ha en meget positiv effekt på produksjonsgrunnlaget
for smolt av aure og laks i Storelva. Utenom vannkvaliteten, er størrelsen på det vanndekkete arealet i
Storelva i de lengre tørkeperiodene om sommeren høyst sannsynlig den viktigste flaskehalsen for den
naturlige produksjonen disse artene i Storelva i dag. Med Storelvas relativt flate topografi de nederste
kilometrene, hvor de viktigste områdene for laks og sjøaure er, vil en vinne mye produksjonsareal med
en minstevannføring på 3,0 m3 i den produktive perioden. Hva som er ideell vannføring for fiskeproduksjon
i Storelva er vanskelig å ha en formening om, blant annet fordi det ikke utføres vannføringsmålinger der.
Det synes imidlertid klart at det er langt under den naturlige vannføringen i denne elven. Storelva hadde
opprinnelig meget stor vannføring, med rasktflytende og kaldt vann. 

Også et minstevannføringsregelement bør følges opp nøye og revurderes etter ca. fem år. Ved
opprettelsen av et punkt for vannføringsmåling ved samløpet med Tverrelva vil en kunne registrere hvor
mye elveareal en får vanndekket ved forskjelligë vannføringer. Vannkvalitetsforskjeller mellom Storlivatnet
og nederste del av Storelva bør også registreres, ettersom det kan bli nødvendig å ta hensyn til videre
forsuring i vassdraget ved evaluering av minstevannføringsregelementet.

Ved den nåværende vannkvalitet ville en ikke kunne anbefale å opprette minstevannføringsregelement
ved slipp av vann fra Storlivatnet. Dersom Saudautbyggingen blir gjennomført vil imidlertid surhetsnivået
i Storlivatnet bli såpass forbedret at et slikt tiltak synes forsvarlig, dersom ikke den generelle
forsuringssituasjonen i vassdraget forverres ytterligere.
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TILLEGGSOVERFØRING 2A OG 3, ÅBØDALSVASSDRAGET

Fraføring av vann fra en rekke høytliggende delfelt 
UTBYGGINGSPLANER OG KONSEKVENSER

Åbødalsvassdraget var opprinnelig tenkt utbygd ved to separate fraføringer som hver skulle samle opp
en rekke bekker. Tilleggsoverføring 2A var ment å fraføre vannet fra Løynardalsvatnet, Viaelva og
Nordskarelva ved kote 780, og dette ville utgjøre samlet 25% av vannføringen i Åbøelva ved Klekkestølen.
Tilleggsoverføring 3 skulle fraføre Kvanndalselva, Fossdalselva, Reinakvambekken, Viaelva og
Moringdalselva ved kote 500, og dette ville medføre en ytterligere reduksjon på 57% av den nåværende
vannføringen i hovedelven ved Klekkestølen.

Etter at konsekvensvurderingene ble utarbeidet, har disse planene vært gjenstand for betydelig endring.
Det er nå planlagt å gå bort fra tilleggsoverføring 3, og i stedet forlenge fraføringstunnelen for
tilleggsoverføring 2A til å samle opp Fossdalselva, Nordskarselva og to løp av Kvanndalselva ved ca. kote
755 (figur 5). Den samlete reduksjon i vannføring ved hele den planlagte utbyggingen vil da føre til en
gjennomsnittlig vannføringsreduksjon ved Klekkestølen på 47%.

FIGUR 5. Kart
o v e r
Åbødalsvassdrage
t, med de reviderte
p l a n e n e  f o r
Saudautbyggingen
inntegnet. Eksisterende fraføringspunkt som resultat av tidligere utbygging er avmerket med åpen firkant.
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I vurderingene av konsekvenser for fisk og fiskeinteresser (Åtland og Kambestad 1992) ble det fremhevet
at betydelige vannføringsreduksjoner ville føre til redusert potensiale for naturlig produksjon av smolt av
sjøaure i vassdraget, og at en dessuten ville få nedsatt fangbarhet av fisken. Flaskehalsen for
smoltproduksjon vil ofte i slike elver være hvor stort areal som er vanndekket i den produktive perioden,
dvs. når elvetemperaturen er over 4 - 6 oC. Dette gjelder først og fremst i lengre, tørre perioder når
vannføringen blir særlig lav. I slike perioder er vanligvis innsjøene viktige faktorer i vannføringsregimet,
ettersom de forsinker avrenningen noe og sørger for høyere minstevannføring.

FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

For å opprettholde vannføringen i slike lavvannføringsperioder, slik at ikke det produktive arealet blir
ytterligere redusert, ble det i konsekvensvurderingene foreslått å etablere mulighet for å la deler eller all
den naturlige vannføring få renne forbi fraføringspunktene når det er behov for det. Utbygger har fremlagt
et forslag om at det opprettholdes en vannføring på minst 2,0 m3/s ved Klekkestølen i perioden 1.juni til
1.oktober, ved å slippe deler av eller alt det fraførte vannet tilbake til vassdraget via et tverrslag i
Moringdalselva.

Et slikt minstevannføringsregelement som skissert vil føre til at utbyggingene ikke vil gi vesentlige
reduksjoner i fiskeproduksjon i de sentrale deler av Åbødalsvassdraget. Det vil ikke forekomme perioder
med vannføring under det som er lavvannføring i tørkeperioder i vassdraget i dag. Imidlertid er det noe
mer usikkert om det kan bli noe redusert overlevelse av rogn i enkelte områder, særlig i de flate områdene
av Klekkestølen. Det er tvilsomt om dette vil få avgjørende betydning for fiskebestandene, både fordi det
er rikelig med gyteplasser på de flate områdene, og fordi vannføringsreduksjonene ved fraføring av
høytliggende vassdragsdeler ikke vil være særlig store i vinterhalvåret. Et tilsvarende
vannføringsregelement om vinteren som det som er skissert for sommeren og høsten, vil kunne virke
positivt, men sannsynligvis ha mindre betydning. Det er imidlertid viktig å sørge for at nedtrappingen av
vannføringen aldri blir for brå slik at småfisk bli tørrlagt.

Utslipp av vann til Moringdalselva, som skissert, vil imidlertid kunne redusere vesentlig kvaliteten på det
viktige gyte- og oppvekstområdet for aure i denne bekken. Moringdalselva har sterkt redusert vannføring
som resultat av at avrenningen fra de øvre deler av nedbørfeltet er fraført ved tidligere gjennomførte
kraftutbygginger. Dette har ført til betydelig bedret vannkvalitet, og er den sannsynlige årsaken til at
Moringdalselva fungerer som en "fiskeoase" i et ellers surt område. Moringdalselva utgjør antagelig et av
ytterst få brukbare gyteområder i Buerområdet av Åbødalsvassdraget. Ved det planlagte utslipp av vannet
fra de fraførte områdene vil Moringdalselva få vesentlig lavere pH, slik at det ikke er usannsynlig at
rekrutteringsmuligheten for aure blir ødelagt.

Vannkvaliteten i resten av Åbødalsvassdraget nedstrøms vil imidlertid ikke ble vesentlig endret, ettersom
vannet som tilbakeføres er det samme som er fraført fra andre sideelver.

Det skisserte minstevannføringsregelementet vil ikke avhjelpe på fangbarheten av sjøaure. For å unngå
forsinket oppvandring av gytefisk fra sjøen og nedsatt fangbarhet, trengs det perioder med høyere
vannføring i fiskesesongen, det vil si fra slutten av juli til slutten av september. For at det skal bli et godt
sjøaurefiske i Nordelva, trengs det en del episoder med vannføring over ca. 10 m3/s nederst i elven.
Vannføringsberegninger tyder på at det vil det bli også etter at de planlagte kraftutbyggingene er
gjennomførte, men atskillig sjeldnere enn nå. 

Eventuelle lokale, nye konsekvenser for fisk ved de skisserte endringene i utbyggingsplanene for
Åbødalsvassdraget er ikke vurdert i denne sammenheng.
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