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FORORD 
 
 
Skjold Vassverk har fått økt vannbehov. For å oppnå dette er det ønskelig med mer og bedre 
organisert tapping av Holmavatnet enn det en har hatt til nå. Det er planlagt å etablere en dam i 
utløpet av Holmavatnet og øke vannstanden med 75 cm ut over den reguleringen på 75 cm som 
allerede finnes i innsjøen. Det er planlagt etablert et rør fra Holmavatnet ned mot Stemmetjørna for 
overføring av vann. For å sikre vannforsyningen er det er også ønskelig å øke reguleringshøyden med 
0,5 meter over dagens HRV i Stemmetjørna.  
 
På oppdrag fra Vindafjord kommune har Rådgivende Biologer AS gjennomført en 
konsekvensvurdering for ulike tema knyttet til en eventuell utbygging. Vurderingene omfatter temaene 
naturvernverneinteresser, inngrepsfrie naturområder, biologisk mangfold og fisk og ferskvannsbiologi. 
Rapporten bygger på befaringer til influensområdet den 8. mai og 12. juni 2008.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Vindafjord kommune ved Tor Gunnar Skår, for oppdraget. 
 

Bergen, 24. juni 2008 
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SAMMENDRAG 
 
Hellen, B. A. & Ihlen, P. G. 2008. 

Holmavatnet og Stemmetjørna, Vindafjord kommune, Rogaland. Konsekvensvurdering. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1159, ISBN 978-82-7658-640-4, 22 sider. 
 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Vindafjord kommune utarbeidet en vurdering av 
konsekvenser for naturverneinteresser, inngrepsfrie naturområder, biologisk mangfold og fisk og 
ferskvannsøkologi ved en eventuell ny permanent overføringsmulighet fra Holmavatnet til 
Stemmetjørna og økt regulering i Holmavatnet og Stemmetjørna i Vindafjord kommune. 

Skjold Vassverk planlegger å etablere en dam i utløpet av Holmavatnet. Innsjøen er fra før demmet 
opp 75 cm til kote 183,75. Det er planer om å øke høyeste regulerte vannstand (HRV) til 184,5 moh og 
til å opprettholde LRV på kote 183. Det skal legges rør med diameter 20 cm fra Holmavatnet, via 
Trolltjørna og ned mot Stemmetjørna. Det er også planer om å øke reguleringen i Stemmetjørna, der 
HRV er planlagt økt til kote 166,5. I dag er innsjøen regulert mellom kotene 164 og 166. Det er fra før 
av krav om minsteslipp på 15 l/s ut av Holmavatnet, eller tilsvarende tilsiget når dette er under 15 l/s. 
 
Naturverninteresser 

Verneinteresser berøres ikke av tiltaket. Vurdering: ingen konsekvens (0). 
 

Inngrepsfrie områder (INON)  

Etablering av dammer, regulering, og legging av rørgate medfører ingen endringer i inngrepsfrie 
naturområder. Vurdering: ubetydelig konsekvens (0). 
 

Biologisk mangfold 

Den er varierende berggrunn i influensområdet, i partier er det mer lett forvitrelig berggrunn, det er 
likevel gjennomgående vanlige skogsvegetasjonstyper. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper i 
nedslagsfeltet. Alle de registrerte artene i influensområdet er vanlige i Norge. Floraen her får derfor 
liten verdi.   
 
En av øyene i Holmavatnet er registrert som ynglelokalitet for Storlom. Hele influensområdet er 
innenfor viktig leveområde for hjort. Storlomen står oppført som sårbar (VU) på den norske rødlista. I 
innsjøen og i utløpsbekken finnes også ål, som er kritisk truet (CR). Det er ingen andre kjente 
rødlisteforekomster fra prosjektområdet. Naturen i prosjektets influensområde tilsier også at det er lite 
sannsynlig at det finnes andre rødlistearter her. En regulering på opp til 1,5 meter vil kunne føre til 
mislykket yngling hos Storlomen. Vurdering: Stor verdi, middels negativ virkning, stor negativ 
konsekvens (-).  
 
Fisk og ferskvannsbiologi 

Det er aure i Holmavatnet, gytingen er lokalisert til utløpselven, ingen selvreproduserende bestand i 
Stemmetjørna. Avsperring av utløpet kan få stor negativ virkning på aurebestanden, og det er 
sannsynlig at aurebestanden forsvinner fra innsjøen. Vurdering: liten verdi, stor negativ virkning og 
liten negativ konsekvens (-). 
 
Avbøtende tiltak 
Det er spesielt forekomsten av storlom som er kritisk ved gjennomføring av tiltaket. Et avbøtende 
tiltak for å redde denne forekomsten er å holde en stabil vannstand i perioden april-mai til 1. juli.  
Aurens viktigste gyteområde er i utløpet, det bør tilrettelegges for at fisk kan vandre opp igjen i 
innsjøen fra utløpsbekken selv om det etableres dam i utløpet. Det er allerede et krav om 
minstevannføringsslipp ut av Holmavatnet, og dette ansees som tilstrekkelig for å opprettholde 
tilfredsstillende forhold for fisk og ferskvannsbiologi i denne elven. Andre avbøtende tiltak er også 
foreslått. 
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HOLMAVATNET - UTBYGGINGSPLANER 
 

Skjold Vassverk planlagger å etablere en dam i utløpet på nordsiden av Holmavatnet. Holmavatnet er 
fra før av demmet opp til kote 183,75, mens opprinnelig normalvannstand var 183 moh. Det er planer 
om å øke høyeste regulerte vannstand (HRV) til 184,5 moh og til å opprettholde LRV på kote 183, slik 
at samlet reguleringshøyde blir 1,5 meter. Det skal legges rør fra Holmavatnet, via Trolltjørna og ned 
mot Stemmetjørna (se figur 1). Røret vil ha en diameter på ca 200 mm og vil bli gravd ned på det 
meste av strekningen. Det er også planer om å øke reguleringen i Stemmetjørna, dette er i dag regulert 
mellom kote 164 og 166, HRV er her planlagt økt til kote 166,5.  

 
Figur 1. Beliggenhet, overføringsledning og inntak (blå), nye dammer (rød) eksisterende vei fra 
Stemmetjørna til Holmavatnet er markert med svart strek. 
 

Oppdemming av Holmavatnet vil føre til at noe av eksisterende strandlinje blir neddemt. Arealet som 
blir neddemt ved å heve vannstanden til + 184,5 er på ca 15.000 m². Eksisterende strandlinje, som 
har en lengde på ca 2,6 km, blir i gjennomsnitt flyttet ca 4,5 m inn på land. I tillegg blir en del 
holmer og skjær helt eller delvis neddemt. Neddemt areal ved vannstand på kote 184,5 i forhold 
til opprinnelig normalvannstand på kote183,0 er vist i figur 2. I og med at innsjøen nå har en 
strandlinje på kote 183,75 vil det nye neddemte arealet være en del mindre enn det figuren viser. 
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Figur 2. Neddemt areal (rødt) ved vannstand på kote 184,5 i forhold til opprinnelig 
normalvannstand på kote 183,0. 
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DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen er basert på to dagers 
befaring i området den 8. mai og 12. juni 2008. Det er videre funnet informasjon ved søk i nasjonale 
databaser og nettbaserte karttjenester og ved muntlig og skriftlig kontakt med forvaltning og lokale 
aktører. En liste over litteratur, databaser og informanter finnes under referanser til slutt i rapporten.  
 

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING 
Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i 
Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten er utviklet for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                              Middels                                Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 

                               �Eksempel 

 

Trinn 2: Tiltakets virkning 

Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og 
virkning av mulige endringer dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 
stor negativ til stort positiv virkning (se eksempel under). 
 

 Virkning 

   Stor neg.                 Middels neg.                    Liten / ingen                Middels pos.                  Stor pos. 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                 � Eksempel 
 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens (se figur 2).  
 
Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er å få fram en mer 
nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en rangering av 
konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør fokusere i forhold 
til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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Figur 3. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et 
tema framkommer ved å sammenholde områdets verdi 
for det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 
temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 
angir ingen virkning og ubetydelig/ingen konsekvens 
(etter Statens Vegvesen 2006). 
 
  
 
 
KRITERIER FOR VERDISETTING 
Kriteriene for verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjema gitt i tabell 1. Verdisetting av 
inngrepsfrie og sammenhengende naturområder, naturtypeområder/vegetasjonsområder, arts- og 
individmangfold følger Statens vegvesens håndbok 140 (2006) og verdisettingen av fisk og 
ferskvannsøkologi følger DN-håndbok 15 (2000). Verdisetting av INON-soner (se nedenfor) er justert 
etter NVE-veileder nr. 3/2007, dokumentasjon av biologisk mangfold i ved bygging av småkraftverk 
(Brodtkorb & Selboe 2007) og rødlistekategoriene er oppdatert etter den siste norske rødlista (Kålås 
m. fl. 2006).  
 
Når det gjelder fisk og ferskvannsbiologi må det nevnes at det i praksis nesten utelukkende er verdien 
for fisk som blir vurdert. I fullt KU-oppsett blir fisk og ferskvannsbiologi omtalt i eget avsnitt.  
 
Urørt natur er forsøkt entydig definert under begrepet inngrepsfrie naturområder, INON, (Direktoratet 
for naturforvaltning 2007). I definisjonen inngår alle områder som ligger mer enn en kilometer (i 
luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep (bebyggelse, høyspentlinjer, veger, dammer mm.). Inngrepsfrie 
naturområder er inndelt i soner basert på avstand til nærmeste inngrep og defineres på følgende måte:  
 
Inngrepsnære områder: < 1 km fra tyngre tekniske inngrep 
INON-sone 2:  1-3 km fra tyngre tekniske inngrep  
INON-sone 1:  3-5 km fra tyngre tekniske inngrep  
Villmarkspregede områder:  > 5 km fra tyngre tekniske inngrep  
 
Disse sonene er et viktig grunnlag for verdisetting av inngrepsfri natur (se Tabell 1).  
 
Verdien av de ulike deltema blir vurdert hver for seg, og danner grunnlag for en konsekvensvurdering. 
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Tabell 1. Kriterier for verdisetting av inngrepsfrie og sammenhengende naturområder, 
naturtypeområder/vegetasjonsområder, arts- og individmangfold og fisk og ferskvannsøkologi. Se 
teksten for ytterligere informasjon. 
 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder 
(INON), samt andre, 
landskapsøkologiske 
sammenhenger 

- Områder av ordinær 
landskapsøkologisk 
betydning. 

 

- Område over 1 km frå nærmeste 
tyngre inngrep. 

- Sammenhengende områder (over 
3 km2) med et urørt preg. 

- Områder med lokal eller regional 
landskapsøkologisk betydning.  

- Områder over 3 km fra 
nærmeste tyngre inngrep.  

- Sammenhengende 
inngrepsfritt fra fjord til fjell 

- Inngrepsfrie naturområder i 
kommuner med lite rest-
INON.  

- Område med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
betydning. 

 

Naturtype- og 
vegetasjonsområder 

- Område med biologisk 
mangfold som er 
representativt for distriktet 

- Natur- og vegetasjonstyper med 
verdi B (viktig) eller C (lokal 
viktig) etter DN-håndbok 13 

 

- Natur- og vegetasjonstyper 
med verdi A (svært viktig) 
etter DN-håndbok 13 

 
Arts- og individ-
mangfold 

- Område med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

- Viltområde og vilttrekk med 
viltvekt 1 

- Område med stort artsmangfold i 
lokal eller regional målestokk 

- Leveområde for arter i de laveste 
kategoriene på nasjonal rødliste:  
nær truet (NT) og datamangel 
(DD). 

- Viltområde og vilttrekk med 
viltvekt 2-3 

- Område med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

- Leveområde for arter i de tre 
strengeste kategoriene (VU, 
EN, CR) på nasjonal rødliste 

- Område med mange 
rødlistearter i lavere 
kategorier. 

- Viltområde og vilttrekk med 
viltvekt 4-5 

Fisk og 
ferskvannsøkologi 

 

- Områder uten prioriterte 
lokaliteter. 

- Ferskvannslokaliteter med verdi B 
(viktig)  

- Ferskvannslokaliteter med 
verdi A (svært viktig) 

 
 
NAVNSETTING 
Navnsettingen for karplantene følger Lid & Lid (2005). Navnsettingen (og kodene) til 
vegetasjonstypene, følger Fremstad (1997).   
 
 
 

AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jf. §3 i vannressursloven), mens influensområdet også 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket kan tenkes å ha en effekt. Tiltaksområdet til dette 
prosjektet omfatter dammer og anleggsareal rundt nytt rør og inntak.  
 
Influensområdet. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne 
bli påvirket særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både 
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. For vegetasjon kan en grense på 20 
m fra fysiske inngrep være rimelig, mens det for viltarter vil kunne dreie seg om vesentlig mer grunnet 
forstyrrelser i anleggsperioden. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

Generelt 

Holmavatnet (183 moh) drenerer mot nord og renner ned i Bjordalsvatnet, Holmavatnet har et 
nedbørfelt på ca 2 km². Nedbørfeltet er avgrenset av åskammer, høyest er Søljåsen 394 moh. 
Stemmetjørna (164 moh) ligger ca 700 meter sørvest for Holmavatnet, Stemmetjørna drenerer mot sør, 
og renner ut i Skjoldavika i Skjoldafjorden, øst i Vindafjord kommune i Rogaland (se Figur 1). 
Stemmetjørna har et nedbørfelt på ca 0,3 km², men i perioder er det også overløp fra Trolltjørna mot 
Stemmetjørna. Nedbørfeltet til Trolltjørna er også ca 0,3 km². Det er antatt at ca halvparten av 
avrenningen fra Trolltjørna er til Stemmetjørna. I tørkeperioder har det de siste årene i perioder blitt 
overført vann fra Holmavatnet til Stemmetjørna. Overføringen skjer ved at det graves en grøft i 
nordvestre ende av Holmavatnet, og vannet renner så ned til Trolltjørna, som også har avløp til 
Stemmetjørna. Hele det berørte området ligger under tregrensen.  

 
Geologi 

Berggrunnen i prosjektområdet varierer. Nord, øst og sør for Holmavatnet er det dioritt, metasandstein 
og kvartsdioritt som dominerer, mens det på vestsiden av Holmavatnet, forbi Trolltjørna og ned til 
Stemmetjørna er et fyllittbelte, der metasandstein og kvartsdioritt igjen tar over (se også figur 4). 
Sandstein og kvartsdioritt er relativt sure bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer, dioritt er en 
basisk bergart og fyllitt er en relativt myk og baserik bergart som forvitrer lett og avgir noe 
plantenæringsstoffer. Ellers består influensområdet for det meste av et tynt morenedekke i dalbunnene, 
mens resten består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 
Berggrunnen ved 
Holmavatnet. 
(Kilde: NGU, på 
http://www.ngu.no/
kart/arealisNGU/). 
 
 
 
 
 
Klima 

Klimaet i området har et tydelig oseanisk preg med relativt milde vintre og moderat varme somre. Ved 
Nedre Vats, som ligger noe lenger inn i landet enn Skjold, hadde februar måned, som den kaldeste, en 
snittemperatur på 1,5 °C i perioden 1990 til 2007, mens gjennomsnittstemperaturen i juli og august var 
ca 15 °C. Ved Skjold vil trolig vintertemperaturene være noe høyere og sommertemperaturene litt 
lavere. Gjennomsnittlig årsnedbør ved Skjold var i perioden 1990 til 2007 på 2000 mm.  
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Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord 
og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner. Influensområdet ligger rett innen for grensen til den sørboreale 
vegetasjonssonen, en sone som er dominert av barskoger, men som også har arealer med oreskog, 
høymyr og edelløvskoger. Mange av artene her har krav til høy sommertemperatur (se også Moen 
1998). Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, 
mens vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet der fuktighet og vintertemperatur er de 
viktigste klimafaktorene. Influensområdet ligger innenfor den sterkt oseaniske seksjonen, humid 
underseksjon. Denne vegetasjonsseksjonen er karakterisert av å være dominert av lyngheier og 
vestlige vegetasjonstyper og arter med krav til høy luftfuktighet (se også Moen 1998).  
 
Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskap om biologisk mangfold i influensområdet for det planlagte vannkraftverket var fra før 
mangelfull. I plan for naturtyper og viltområde i Ølen kommune fra 2003 er det avmerket lokalitet for 
kystlynghei øst for Malasetvatnet og heilt sør til den gamle kommunegrensa (Gitte P. Halvorsen pers 
med). Denne naturtypen strekker seg ikke ned i skog og myrområdene som blir berørt ved dette 
tiltaket.  
 
Vindafjord kommune har også gjennomført kartlegging av viktige viltområder i 1997. Det foreligger 
enkelte registreringer fra området i Naturbasen og i rødliste atlaset. Det foreligger ikke annen relevant 
informasjon om vilt, naturtyper og biologisk mangfold hos fylkesmannen (Anders T. Braa, pers med). 
I Artskart (www.artsdatabanken.no) er det kun en registrering av den rødlistede fuglen storlom fra 
influensområdet. Denne forekomsten er diskutert nedenfor. Heller ikke i Norsk hekkefuglatlas 
(www.fugleatlas.no) er det noen registreringer fra influensområdet. 
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VERDIVURDERING 
 

En oppsummering av verdisettingen av de forskjellige temaene er gitt i Tabell 2. 

 

NATURVERNINTERESSER 
Det er ikke verneområder eller foreslåtte verneområder i influensområdet (se Naturbase DN, 
www.dirnat.no) og derfor har ikke tiltaket noen virkning eller konsekvens på dette. 
 
 

INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON) OG ANDRE LANDSKAPS-
ØKOLOGISKE SAMMENHENGER 
Både Holmavatnet og Stemmetjørna ligger på grunn veier i et inngrepsnært område. Ingen INON-
soner blir derfor berørt av tiltaket. Deler av influensområdet har noe urørt preg, men området har en 
helt ordinær landskapsøkologisk betydning. Området har verdi som friområdene. 
 
Verdien for inngrepsfrie naturområder og andre landskapsøkologiske vurderes som liten. 
 
 
NATURTYPE- OG VEGETASJONSOMRÅDER 
Furuskoger dominerer vegetasjonen langs både Holmavatnet og Stemmetjørna. Den vanligste 
vegetasjonstypen her kan klassifiseres som røsslyng-blokkebærfuruskogen, kyst-utforming (A3c), en 
fattig type på skrinn mark, ofte der berg i dagen dominerer. Inne i mellom, der det var litt rikere, 
bestod vegetasjonen av blåbærskog, blåbær-skrubbær-utforming (A4b), der furu dominerte tresjiktet. 
Ved nordenden av Holmavatnet var det i tillegg et rikere parti med lavurtskog, oseanisk lavland-
utforming (B1b). En forskjell mellom Holmavatnet og Stemmetjørna var at Holmatvatnet hadde fattig 
tuemyr, røsslyng-kysthei-utforming (K2b), som et belte mellom skogen og vannet (se figur 5), mens 
Stemmetjørna hadde en egen reguleringssone uten, eller bare med fragmentariske, myrpartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Fattig tuemyr ved 
Holmavatnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle de registrerte vegetasjonstypene er vanlig og vidt utbredte i regionen (se Fremstad 1997) og ingen 
regnes som truet i Norge (se Fremstad & Moen 2001). Det ble ikke lokalisert eller avgrenset prioriterte 
naturtyper (jfr. DN-håndbok 2006).  
 
Verdien for naturtype- og vegetasjonsområder vurderes som liten.   
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ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD 
 
Flora 
Røsslyng-blokkebærfuruskogen, kystutforming (A3c), domineres av furu og bjørk i tresjiktet og 
røsslyng og delvis blokkebær og tyttebær i feltsjiktet. Kystreinlav var også vanlig her. I blåbærskogen, 
dominert av furu samt spredte forekomster av bjørk og rogn, vokste blåbær, blåtopp, einer, einstape, 
hårfrytle, skogstjerne, smyle, tyttebær i feltsjiktet. Av arter som ble funnet i lavurtskogen (B1b), helt 
nord i Holmavatnet, kan nevnes hvitveis, blåknapp, jordbær, myrfiol, skogfiol, kusymre, jonsokkoll og 
skogsnelle. Det må også nevnes at alle skogene hadde innslag av plantet og forvilla sitkagran og 
vanlig gran. I den fattige tuemyren (K2b) langs Holmavatnet ble det bare registrert vanlige planter som 
bjønnskjegg, einer, hvitlyng, klokkelyng, pors, rome, røsslyng, stri kråkefot og torvull. I vannet var det 
en del botnegrass. På åpent berg ned mot innsjøene, ble det bare funnet vanlige kryptogamer som 
vanlig kartlav (Rhizocarpon geographicum s.lat.), gråmosearter (Racomitrium spp), skjoldsaltlav 
(Stereocaulon vesuvianum) og matteflettemose (Hypnum cupressiforme). I reguleringssonen i 
Stemmetjørna var det en del fuktighetskrevende arter som for eksempel bjønnskjegg, elvesnelle, 
gulaks, heiblåfjør, kystmaure, skogsnelle, slåttestarr, stjernestarr, tepperot og tettegras. På steinene her 
ble lavene grå fargelav (Parmelia saxatilis) og Ionaspis lacustris funnet. Alle de registrerte artene i 
influensområdet er vanlige i Norge. Floraen her får derfor liten verdi. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 6. Ionaspis lacustris på stein i 
reguleringssonen ved Stemmetjørna. 
 

 
 

 

Fauna 

En av øyene i Holmavatnet er registrert som ynglelokalitet for Storlom. I viltkartet for Vindafjord 
kommune fra 1997 er hele influensområdet innenfor viktig leveområde for hjort (Gitte Halvorsen, 
pers. medd). På befaringen den 8. mai 2008 ble det også registrert flere hjortetråkk i området, spesielt 
på østsiden av Holmavatnet så ut til å være mye brukt av hjort. Innsjøen er også hekkelokalitet for 
fiskemåke. Ut over dette foreligger det ingen spesielt relevante viltopplysninger for området i 
Naturbasen annet enn det som er nevnt under kapittelet om kunnskapsgrunnlaget ovenfor. Med unntak 
av forekomsten av storlom, får faunaen liten verdi. 
 
Rødlistede arter 
Storlomen står oppført på den siste norske oversikten over rødlista arter (Kålås m. fl. 2006). Arten er i 
kategorien sårbar (VU). I innsjøen og i utløpsbekken finnes også ål. Ålen er på den norske rødlisten og 
vurdert som kritisk truet (CR). Artsdatabankens artsportal viser at det ikke er noen andre kjente 
rødlisteforekomster (se Kålås m. fl. 2006) fra prosjektområdet. Naturen i prosjektets influensområde 
tilsier også at det er lite sannsynlig at det finnes rødlistearter her (se også kapitlene ovenfor). I følge 
kriteriene for verdisetting i tabell 1, kommer området ut med stor verdi. 
 
Samlet sett vurderes verdien for arts- og individmangfold som stor. 
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Figur 7. Et utvalg bilder av vegetasjonen rundt Holmavatnet a) Holmavatnet sett mot øst, enden av 
eksisterende vei og planlagt utløp til høyre. b) Holmavatnet sett mot nord c) Bukt i nordenden av 
Holmavatnet. d) Vestsiden av Holmavatnet, partiet til venstre i bildet er ryddet for einer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

b) 

c) d) 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 1159 16 

Stemmetjørna ble synfart 12. juni 2008, vannstanden var da ca en meter under overløpet som er 
sørvest i innsjøen.   
 

 
Figur 8. Et utvalg bilder av vegetasjonen rundt Stemmetjørna a) Demning i sør mot eksisterende vei 
b) Strandsone/reguleringssone på vestsiden av innsjøen. c) Utløpet. d) Østsiden Stemmetjørna, 
plantefelt av gran, flaskestarr i reguleringssonen ned mot innsjøen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) 
d) 
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FISK OG FERSKVANNSØKOLOGI 
Holmavatnet 
Potensielle gytebekker til Holmavanet ble elektrofisket den 8. mai 2008. Fisken som ble fanget ble 
målt, artsbestemt og sluppet ut igjen. Det var lav vannføring og rolig strøm i elvene. 
 
Utløpsbekken fra Holmavatnet renner gjennom en gammel demning og fisk større enn årsyngel kan 
passer opp fra elven nedstrøms til innsjøen. Nedstrøms demningen er elven relativt slak, 
bunnsubstratet varierer fra stein til grus og det er brukbare gytemuligheter (figur 9). Et område på ca 
20 m² ble fisket ca 30 meter nedstrøms utløpet og det ble fanget 14 aure, fordelt på årsyngel og 
ettåringer (figur 10). Det ble også observert to ål på den undersøkte strekningen. 

  
Figur 9. a) Utløpet av Holmavatnet 8. mai 2008. a) den gamle fløtningsdammen er delvis rast sammen 
og vannstrømmen går gjennom og på sidene. b) 30 meter nedstrøms utløpet, elven er slak, men har 
brukbart gytesubstrat flere steder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Lengdefordeling for aure som 
ble fanget ved elektrofiske i bekken til 
Holmavatnet 8. mai 2008. 
 
 
 
Innløpselven i sør er uegnet som gytebekk 
 
Innløpselven i sørøst går bratt opp nesten helt nede med innsjøen, gyting helt nede i strandsonen kan 
ikke utelukkes men forholdene for dette var dårlige, det ble fisket i elven uten at det ble fanget eller 
observert fisk. Nedbørfeltet til elven er på ca 0,3 km² og sannsynligheten for at elven i perioder går 
tørr er stor. I strandsonen i tilknytning til elven ble det fanget tre aure på 78, 85 og 132 mm (figur 10).  
 
I innløpsbekken i nordøst kan fisk vandre ca 20 meter oppover elven, elven er 0,5 meter bred og 
relativt grunn. Det var liten vannføring ved elektrofisket og vanntemperaturen var 8,3 °C. Det ble 
totalt fanget seks aure, alle var sannsynligvis ettåringer (figur 10). Nederst er det grovt substrat i elven, 
lenger oppe blir det noe finere og det er mulig for aure å gyte, men elven er svært grunn og 
nedbørfeltet er ca 0,3 km² og sannsynligheten for at elven i perioder går tørr er stor. All fisk som ble 
fanget i elven kan ha gått opp fra innsjøen.  

a) b) 
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Figur 11. a) Innløp nordøst i Holmavatnet 8. mai 
2008. Elven har grovt substrat nederst, elven vil 
sannsynligvis tørrlegges i perioder.  
 
 
 
 
 
 
Mellom innløpet i nordøst og uutløpet ble et lite område på ca 10 m² elektrofisket, her ble det 
observert fire aure fra 12 til 17 cm, samt en ål. I sørenden av innsjøen ble det lokalisert froskeegg i 
strandsonen (figur 12). 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Froskeegg i sørenden av Holmavatnet 8. 
mai 2008.  
 
 
 
 
 
 
Stemmetjørna 
Det skal i følge lokale kilder finnes aure i Stemmetjørna, vannstanden er i lange perioder under nivået 
på utløpet, som dermed er uten vannføring og uegnet som gytebekk. Dersom det er overløp på utløpet 
er det små områder som har egnet gytesubstrat. Innløpet er svært lite uten egnet gytesubstrat og er 
uegnet som gyteområde, sannsynligvis vil innløpet tørrlegges i perioder med lite nedbør. Innsjøen har 
heller ikke egnet gytesubstrat i strandsonen. Dersom det finnes aure i innsjøen må denne komme 
sammen med sporadisk overløp fra Trolltjørna. Eller sporadiske overføringer av vann fra 
Holmavatnet. Det er dermed ikke sannsynlig at det finnes en selvreproduserende aurebestand i 
Stemmetjørna.  
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Tabell 2. Samlet vurdering av verdier i influensområdet.  

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

   Naturverninteresser Verneinteresser berøres ikke av tiltaket. ----------------------- 
� 

Inngrepsfrie naturområder 
og landskapsøkologi 

Ingen inngrepsfrie naturområder i influensområdet  ----------------------- 
   � 

Natur- og vegetasjonstyper Det er ikke funnet prioriterte naturtyper eller truete 
vegetasjonstyper. 

----------------------- 
    � 

Arts- og individmangfold Det er registrert yngleområde for storlom (VU) og det er 
oppgang av ål (CR).  

----------- ----------- 
                            � 

Fisk og ferskvannsbiologi Det er aure i Holavatnet, gytingen er lokalisert til 
utløpselven, ingen selvreproduserende bestand i 
Stemmetjørna  

----------- ----------- 
    � 

 
 
 
 

VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
Heving av vannstand og økt regulering i Holmavatnet, overføring av vann fra Holmavatnet 
Stemetjørnet, og økt vannstand og regulering i Stemmetjørna medfører flere fysiske inngrep, som 
dammer og legging av rørgate. Dette vil ha ulike virkninger og konsekvenser for de forskjellige 
temaene En sammenstilling av verdi, virkning og konsekvenser på de forskjellige fagtemaene er gitt i 
Tabell 5. 
 
INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON) OG ANDRE LANDSKAPS-
ØKOLOGISKE SAMMENHENGER 
Siden influensområdet allerede ligger i et inngrepsnært område vil ikke tiltaket medføre ytterligere 
reduksjoner i INON-sonene i området.  
 
Tiltaket medfører ingen virkning på INON-områder. 
 
Ingen verdi og ingen virkning gir ubetydelig konsekvens for INON-soner (0). 

 

NATURTYPE- OG VEGETASJONSOMRÅDER 
Furuskogene som ligger over HRV dominerer vegetasjonen langs både Holmavatnet og Stemmetjørna 
og vil derfor ikke påvirkes. Derimot vil skogsområdene som ligger under HRV bli negativt påvirket 
ved en oppdemning av Holmavatnet og en større reguleringssone av Stemmetjørna. Vegetasjonen som 
ligger under HRV, som for det meste består av fattig tuemyr, røsslyng-kysthei-utforming (K2b), 
påvirkes negativ av tiltaket. Deler av myrpartiene vil bli liggende under vann og andre deler blir mest 
sannsynlig til flytetorv etter oppdemmingen. Derom tiltaket ikke medfører for store endringer i 
vannstanden, vil det på sikt bli etablert et nytt belte med myrområder rundt begge innsjøene. 
Vegetasjonstypen i den nordlige delen av Holmavatnet (lavurtskogen), vil bli borte. Vegetasjonen i 
reguleringssonen i Stemmetjørna vil også bli borte siden det her planlegges å heve vannstanden. 
Tiltaket vil da føre til tilstanden slik den var før den første reguleringen.  
 
Tiltaket medfører middels negativ virkning på naturtype- og vegetasjonsområder.  
 

Liten verdi og middels negativ virkning gir liten negativ konsekvens for naturtype- og 
vegetasjonsområder (-).   
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ARTS- OG INDIVIDMANGFOLD 
 
For arts- og individmangfoldet er det økt vannstandsendringer i Holmavatnet som har størst negativ 
virkning. Artene som i dag finnes i vegetasjonstypene som berøres av reguleringssonene vil bli negativ 
påvirket ved at de drukner. Dette gjelder spesielt floraen i myr- og skogsområdene nær vannet. 
Vannplanter, og da spesielt botnegras, vil vokse der det tidligere var myrområder.   
 
Storlomen hekker nær vannkanten og er svært sårbar for vannstandsendringer. Større 
vannstandsendringer enn det som naturlig har vært fram til nylig vil med stor sannsynlighet være 
negativt for arten. Storlomen opplever trolig av og til mislykket hekking på grunn av oversvømmelse 
av reiret også under dagens forhold i Holmavatnet. Holmene i Holmavatnet er aktuell hekkeplass for 
arten. Noen av holmene er svært lave og en heving av vannstanden med 75 cm vil kunne gjøre flere av 
holmene uegnet som hekkeplass. Det er imidlertid også større holmer som vil være tilgjengelig også 
ved en vannstandsheving. En nedtapping av innsjøen etter egglegging vil også være negativt for 
storlomens hekkesuksess siden denne arten beveger seg svært dårlig på land.  
 
Innsjøen er oppvekstlokalitet for ål, etablering av en relativt lav demning vil mest sannsynlig kunne 
forseres relativt greit av ål, enten rundt demningen på land, eller ved et overløp eller gjennom 
tappeluke for minstevannføring. At innsjøen får en liten reguleringssone vil ikke få konsekvenser for 
denne som oppvekstområde for ål. 
 

Samlet sett vurderes tiltaket å gi middels til stor negativ virkning på arts- og individmangfold. 
 
Stor verdi og middels til stor negativ virkning gir stor negativ konsekvens for biologisk 
mangfold (--).  
 
 
FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
Rekrutteringa av aure i Holmavatnet er mest sannsynlig bare lokalisert til utløpet av Holmavatnet, en 
stenging av utløpet og heving av vannstanden, kan føre til at utløpet lenger ikke kan passeres av fisk, 
og gytebekken vil ikke lenger være tilgjengelig for fisk i innsjøen. Det er lite sannsynlig at 
innløpsbekkene vil kunne opprettholde en aurebestand i innsjøen. Virkningen av tiltaket kan bli at 
aurebestanden forsvinner fra innsjøen. Aurebestanden har liten verdi, men virkningen er stor og 
konsekvensen blir liten negativ for fisken i innsjøen. I utløpselven vil det være en minstevannføring på 
15 l/s, dette vil være tilstrekkelig til å sikre den auren som finnes nedover i elven.  
 
Samlet sett vurderes tiltaket å gi stor negativ virkning på fisk og ferskvannsbiologi.  
 
Liten verdi og stor negativ virkning gir liten negativ konsekvens for fisk og ferskvannsbiologi (-).  
 
Tabell 5. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for regulering av Holmevatnet og 
Stemmetjørna. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

 Stor neg.    Middels      Liten / ingen     Middels    Stor pos. Konsekvens 

Verneinteresser ---- -------------- ---- 
 � 

---------------------------------------------------------- 
                                               � 

Ubetydelig (0) 

INON og 
landskapsøkologi 

---- ------------- ----- 
   � 

---------------------------------------------------------- 
                                               � 

Ubetydelig (0) 

Natur- og 
vegetasjonstyper 

---- ------------- ----- 
      � 

---------------------------------------------------------- 
                        � 

Liten negativ (-) 

Arts- og 
individmangfold 

---- ------------------- 
                              � 

---------------------------------------------------------- 
               � 

Stor negativ (---) 

Fisk og ferskvann ---- ------------------- 
     � 

---------------------------------------------------------- 
         � 

Liten negativ (-) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved 
regulering av vannstandene i Holmavatnet og Stemmetjørna. Det er spesielt forekomsten av storlom 
som er kritisk ved gjennomføring av tiltaket. Et avbøtende tiltak for å redde denne forekomsten er å 
holde en stabil vannstand i hekkeperioden, og gjennom hele reirperioden fra april-mai til 1. juli.   
 
Aurens viktigste gyteområde er i utløpet, det bør tilrettelegges for at fisk kan vandre opp igjen i 
innsjøen fra utløpsbekken selv om det etableres dam i utløpet. Dette kan sannsynligvis best gjøres ved 
at det etableres en renne med naturlig substrat og lav helning ved dammen og ned i elven. Et naturlig 
substrat i denne kunstige ”elven” vil gi små lommer med vann og varierende strøm, som gjør at selv 
små fisk kan vandre oppover. Rennen viktigst funksjon er at småfisk skal kunne vandre opp fra elven 
og inn i innsjøen. Det vil sannsynligvis være tilstrekkelig at det er vannføring i denne rennen ved 
overløp på dammen. En slik renne kan også benyttes av nedvandrende gytefisk og opp og 
nedvandrende ål. 
 
Etablering av rørgaten medfører en del gravearbeid. Etablering av vegetasjon etter at røret er gravd er 
derfor viktig. Revegetering bør normalt ta utgangspunkt i stedegen vegetasjon. Gjenbruk av 
avdekningsmassene er som regel både den rimeligste og miljømessig mest gunstige måten å revegetere 
på. Dersom tilsåing er nødvendig, bør frøblandinger fra stedegne arter benyttes. Dersom trerøttene kan 
skade rørene, bør ikke skog etableres. 
 
Det er allerede et krav om minstevannføringsslipp ut av Holmavatnet, og dette ansees som tilstrekkelig 
for å opprettholde tilfredsstillende forhold for fisk og ferskvannsbiologi i denne elven. 
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