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FORORD 
 
Fallrettseierne langs Steinsdalselven i Kvam herad i Hordaland ønsker å utnytte vannfallet fra 
Longvotni på Kvamskogen og ned til Steinsdalen til produksjon av vannkraft. Fallrettseierne har 
gjennom avtale gitt Fjellkraft AS disposisjonsrett over fallrettene med det formål å søke konsesjon for 
bygging av Tokagjelet kraftverk.  
 
Fjellkraft AS leverte 4. juni 2007 inn ”Melding om bygging av Tokagjelet kraftverk” til NVE, og på 
bakgrunn av folkemøte, utlysning av melding med forslag til planprogram og innkomne merknader, 
fastsatte NVE 18. juli 2008 endelig utredningsprogram. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag av Fjellkraft utarbeidet konsekvensutredningene for dette 
prosjektet for følgende fagområder, med underliggende fagrapporter: 
 
Landskap og naturmiljø 
 Landskap og inngrepsfrie naturområder 
 Biologisk mangfold, med flora og fauna og naturverninteresser 
 Ferskvannsøkologi med fisk og ferskvannsbiologi, vannkvalitet og vanntemperatur  
Naturressurser 
 Landbruk og skogbruk,  
 Vannkvalitet, forurensning og vannforsyning 
Samfunnsinteresser 
 Friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, inkludert jakt og fiske  
 
Denne rapporten omhandler temaene ”landskap” og ”inngrepsfrie områder” for Tokagjelet kraftverk. 
Rådgivende Biologer AS takker Fjellkraft AS ved Thorstein Jenssen for oppdraget, og Jon Olav 
Stranden, Willem Mathisen og Jarle Østerbø ved CM- Consulting / Norconsult AS for et godt 
samarbeid underveis i prosessen.  

Bergen, 15. januar 2010 
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SAMMENDRAG  
 
Johnsen, G. H. & B.A. Hellen 2010. 

Tokagjelet kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke.  
Konsekvensutredning for landskap og inngrepsfrie naturområder (INON) 
Rådgivende Biologer AS rapport 1259, ISBN 978-82-7658-715-9, 40 sider. 
 

Fjellkraft AS ønsker å bygge Tokagjelet kraftverk i Kvam herad. Rådgivende Biologer AS har 
gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ”landskap” og ”inngrepsfrie 
naturområder (INON)”. Datagrunnlaget for vurderingene er vurdert til mellom ”svært godt” og 
”godt”. 
 
 
TILTAKET 
 
Tokagjelet Kraftverk blir et elvekraftverk. Inntaket planlegges i utløpet i Longvotni, der det etableres 
en ca. 15 m lang betongterskel med største høyde ca. 1 m og topp på ca. kote 357, som tilsvarer 
naturlig vannstand. Ved utløpet etableres også et arrangement for slipping av eventuell 
minstevannføring. Konsekvensutredningen her er basert på et slipp på 330 l/s om sommeren (1. mai til 
30. september) og 150 l/s resten av året. 
 
Fra inntaksområdet, 100 m oppstrøms betongterskelen, bores det et skrått hull gjennom fjellet ned til 
tilløpstunnelen. Kraftstasjonen vil bli lagt i fjell med adkomst fra Neteland. Avløp fra kraftstasjonen 
blir gjennom en 550 m lang avløpstunnel til Steinsdalselven. 
 
Slukevnen er foreløpig satt til 10 m³/s, som tilsvarer 2 ganger middelvannføringen i vassdraget, mens 
minste driftsvannføring er satt til 0,35 m³/s. Den installerte effekten blir 28 MW med en midlere brutto 
fallhøyde på 320 m. Kraftverket vil ha en midlere årsproduksjon på 84 GWh.  
 
 
LANDSKAPSVURDERING 
 
Tokagjelet Kraftverk berører landskapsregionene ”23 Indre bygder på Vestlandet” og ”15 Lågfjellet i 
Sør-Norge”. Influensområdet er delt inn i tre ”landskapsrom”; Longvotni, Tokagjelet og Neteland, og i 
tillegg er fossen i Tokagjelet vurdert spesielt med hensyn på vannføringens betydning for opplevelsen 
av fossen. 
 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV LANDSKAP 
 
De øvre delene av nedbørfeltet til inntaket er typisk omkranset av relativt høye fjell for området, med 
Kvam herad sitt høyeste punkt Fuglafjellet med 1334 moh. i nord, og de høyeste toppene er stort sett 
bare med manglende eller tynt løsmassedekke. Fjellene har avrundete former, og skoggrensen går på 
omtrent 650 moh. Sentralt i feltet ligger Kvamskogen omkranset av subalpin bjørkeskog, og med 
Steinsdalvassdragets øvre deler sentralt. Longvotni utgjør den største innsjøen og utløpet stuper ned i 
en 25 meter høy foss til Tokagjelet.  
 
På Kvamskogen er det nærmere 2000 hytter, og kommunedelplanen for Kvamskogen fra 2007 angir 
potensialet til over 4600 hytter samlet. RV 7 mellom Samnanger og Norheimsund går over 
Kvamskogen og langs vassdraget. I tillegg er det flere campingplasser med omfattende etablering av 
campingvogner med tilhørende ”spikertelt”. Det krysser to kraftledninger gjennom området, og ved 
Haugalihotten ca. 2 km. nord for det planlagte inntaket er et 750 daa stort område avsatt som 
nærøvingsfelt / skytefelt for forsvaret. Det er også bygget flere skitrekkanlegg i området. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1259 5

Tokagjelet er en 3 km lang bekkekløft med stupbratte sider der det fra bunnen og opp til kanten kan 
være opp til 300 meter. I bunnen går Steinsdalselven i jevne stryk, omtrent 75 m under RV 7 / E68, 
som går mye i tunneler oppi fjellsiden øst for gjelet. Gamleveien ”klorer seg fast” utenpå fjellsiden, og 
elven i dalbunnen er lite framtredende - delvis fordi den ligger så langt nede, delvis fordi den ligger 
med begrenset innsyn. 
 
Tokagjelet munner ut ved Neteland, som tilhører landskapsregionen Indre bygder på Vestlandet. Her 
dominerer kulturlandskapet knyttet til pågående landbruksdrift, noe som sammen med lauvskogkledde 
lier bidrar til et frodig preg. Lauvskogene domineres av bjørkelier men også med innslag av 
edellauvtrær; særlig i de bratte solvarme liene. Steinsdalselven utgjør ikke noe dominerende del av 
landskapsbildet der den slynger seg i utkanten av dalen omgitt av kantvegetasjon. 
 
Landskapsbildet varierer således mye fra de åpnere områdene på Kvamskogen, via det fullstendig 
inneklemte Tokagjelet og ned til den øvre enden av Steinsdalen ved Neteland. Største 
landskapsverdien har det dramatiske Tokagjelet, mens Kvamskogen i utgangspunktet har hatt en 
middels til stor verdi, som i dag trekkes betydelig ned av alle inngrepene i området. Landskapet ved 
Neteland er typisk for regionen og utmerker seg ikke på noen måte.  
 
Fossen øverst i Tokagjelet har vanndekning i hele sin bredde ved vannføringer på 0,5 m³/s, og god 
vanndekning på vannføringer opp mot 1 m³/s. Fossen er imidlertid lite tilgjengelig som element i 
landskapet for den vanlige ferdsel. Det er dessuten flere andre mer spektakulære fosser i nærområdet, 
der Steinsdalfossen er en turistmagnet langt utover det fossen i Tokagjelet er, nettopp på grunn av 
tilgjengeligheten og opplevelsesverdien ved nærhet.  

•  Landskapet i influensområdet til Tokagjelet kraftverk har samlet sett middels verdi 
• Størst verdi har Tokagjelet med sin dramatiske struktur, der fossen øverst også er viktig.  
• Omfattende utbygging gjør det landskapet på Kvamskogen noe mindre verdifullt. 

 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR LANDSKAP 
 
Samlet virkning av 0-alternativet 
 
Den videre utvikling på Kvamskogen vil medføre et betydelig press på landskapet, både i forbindelse 
med omfattende hyttebygging, infrastruktur og også kraftlinjer. Samlet sett vil virkningene av disse 
”inngrepene” være av et helt annet omfang enn virkningene av en eventuell utbygging av Tokagjelet 
Kraftverk. Endringer i klima vil sannsynligvis føre til betydelig økt vintervannføring og særlig 
forekomst av flommer knyttet til mildværsperioder med snøsmelting.  

• 0-alternativet er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapet ved Kvamskogen. 
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
 
Virkning for landskapsrom Longvotni 
 
Utbygging av Tokagjelet Kraftverk vil ikke ha noen virkning for opplevelsen av landskapet ved nedre 
deler av Longvotni. Selve inntaket vil bli lukket inne i et hus langs med utløpet, og det vil bli etablert 
en lav betongterskel over fossen for å sikre et stabilt vannspeil i innsjøen. Ingen av disse to fysiske 
tiltakene vil skille seg ut fra de øvrige i dette området.  

• Driftsfasen er vurdert å ha ingen virkning for landskapsrommet ved Longvotni 
• Og med under middels verdi får en dermed ubetydelig konsekvens ( 0 ).  

 
I anleggsfasen blir det heller ingen stor aktivitet i området ved inntaket, og aktiviteten er knyttet til 
småskala inngrep i et område der det allerede er parkeringsplass med forskjellige bygninger i nær 
tilknytning.  

• Anleggsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapsrommet ved Longvotni 
• Og med under middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  
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Virkning for landskapsrom Tokagjelet 
 
For landskapet i selve Tokagjelet vil det være vannføringen i fossen og elven som blir endret ved at 
opp til 10 m³/s blir ført bort fra sterkningen, og en minstevannføring slippes forbi. Selve elven nede i 
bunnen av Tokagjelet utgjør ikke noe dominerende element i dette landskapet, både fordi den ligger 
langt nede fra ethvert utsiktspunkt, men også fordi den delvis er skjult av vegetasjon og bratte 
framspring i juvets sider.  
 
Fossen i Tokagjelet er et mektig skue når den går stor, og her vil vannføringen bli redusert med inntil 
10 m³/s over lengre perioder. Fossen er todelt, der det ved vannføringer under 0,5 m³/s bare er et tynt 
slør med vanndekning på halvdelen nærmest veien. I dag er det beregnet at slike vannføringer med 
redusert foss forekommer under 2 % av tiden, mens det vil være tilfellet ved vel 85 % av tiden ved 
foreslåtte minstevannføringsregime. 

• Driftsfasen er vurdert å ha middels negativ virkning for landskapet i Tokagjelet  
• Og med middels til stor verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ).  

 
I anleggsfasen blir det ingen aktivitet i Tokagjelet. Det kan bli noe blakking av vannet i forbindelse 
med arbeidene ved inntak og terskel, men dette blir knapt synlig nedstrøms i Tokagjelet.  

• Anleggsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapsrommet i Tokagjelet  
• Og med middels til stor verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
 
Virkning for landskapsrom Neteland 
 
For landskapet ved Neteland vil selve tiltaket i hovedsak bli uten virkning, med kun en adkomstvei og 
tunnelpåslag som synlige elementer. Det største inngrepet i landskapet blir massedeponiet på 
landbruksområdene nedenfor Neteland  

• Driftsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapsrommet ved Neteland 
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
I anleggsfasen blir det meget stor aktivitet på Neteland, med riggområder og betydelige 
anleggsområder ved anlegging av vei og massedeponiene nedenfor, og anleggsarbeidet vil pågå over 
en betydelig tidsperiode. 

• Anleggsfasen er vurdert å ha stor negativ virkning for landskapsrommet ved Neteland 
• Og med middels verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ).  

 
 
Samlet oppstilling av virkning for landskap 
 
For landskapet i influensområdet til Tokagjelet Kraftverk vil de største virkningene være knyttet til 
anleggsarbeidet med trafikk og massedeponering ved Neteland i anleggsfasen, og knyttet til sterk 
reduksjon i vannføring i fossen i Tokagjelet ved driftsfasen. Med disse to vektlagte elementene, 
summeres det hele opp som vist i tabell 8, og med følgende vurdering:  

• Tiltaket er vurdert å ha liten til middels negativ virkning i anleggsfasen  
• Og med middels verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ) i anleggsfasen 
• Tiltaket er vurdert å ha middels negativ virkning i driftfasen 
• Og med middels verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ) i driftsfasen 
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Tabell 1. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved etablering av 
Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad 
 

Landskap 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 
⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                               

Liten negativ ( - ) anlegg 
Longvotni 

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
              ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                                          
Ubetydelig ( 0 ) 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                   

Liten negativ ( - ) anlegg 
Tokagjelet 

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
                               ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                      
Middels negativ ( - - )

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
         

Middels negativ ( - - )anlegg 
Neteland  

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                               
Liten negativ ( - ) 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                    

Middels negativ ( - - )anlegg 
Samlet  

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                           
Middels negativ ( - - )

 
 
INNGREPSFRIE OMRÅDER (INON)  
 
To områder med INON sone 1 (3-5 km fra tyngre tekniske inngrep), ligger i utkanten av nedbørfeltet 
til Tokagjelet Kraftverk. Det ene ved Fuglafjellmassivet i nord og det andre ved 
Tveitakvitingsmassivet i vest. Områdene ved Kvamskogen er preget av omfattende hyttebygging i de 
lavere delene på Kvamskogen ned mot planlagt inntaksområde, og sentralt langs vassdraget går også 
RV7 / E68, foruten et etter hvert omfattende nettverk av veier til hytteområdene utover i terrenget. I 
ytterkantene av feltet går det kraftlinjer mot Sima transformatorstasjon. Dette gjør at det ikke er noen 
villmarkspregete områder i denne regionen. Tokagjelet Kraftverk planlegges i sin helhet i 
inngrepsnære områder med inntak langs veien på Kvamskogen, vannveien i tunnel og kraftverk i fjell 
ved bebyggelsen på Neteland, der det blir en kort tilførselsvei. Tiltaket vil ikke påvirke de nærliggende 
områdene med INON sone 1 eller 2. 
 

• Tiltaks- og influensområdet har liten verdi med hensyn på inngrepsfrie naturområder. 
• Tiltaket har ingen virkning og derfor ubetydelig konsekvens (0) på inngrepsfrie områder. 
 

Tabell 2. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for inngrepsfrie områder (INON) ved 
etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad.  
 

INON 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Tokagjelet kraftverk ⏐-------------⏐-------------⏐ 
   

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                             

Ubetydelig ( 0 ) 
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AVBØTENDE TILTAK  
 
Anleggsarbeide i og ved natur- og kulturlandskap med verdi, krever at det tas hensyn slik at omfanget 
av aktivitetene begrenses både i tid og rom, og særlig i perioder som er viktig for opplevelsen av 
landskapet. Dette vil i hovedsak være aktuelt ved å begrense innsyn og foreta tilpasninger knyttet til de 
viktigste standpunktene der det er betydelig ferdsel og innsyn til tiltaksområdene.  
 
Det er i de foreliggende planene foreslått opprettholdt minstevannføring på 330 l/s om sommeren (1. 
mai til 30. september) og 150 l/s resten av året. Dette tilsvarer 5-persentil for de to periodene. En full 
vanndekning i hele fossens bredde skjer ikke før ved vannføringer på 0,5 m³/s og høyere. Med den 
foreslåtte minstevannføring om sommeren på 0,33 m³/s vil det være overløp med slik vannføring 
omtrent 15 % av tiden. Dersom minstevannføringen sommerstid settes til 0,5 m³/s, vil fossen ha full 
bredde omtrent 47 % av tiden gjennom året, og over 90 % av sommeren.  

• Minstevannføring på 0,5 m³/s om sommeren foreslås for å opprettholde ”full” foss 
• Installasjon for slipp av minstevannføring må sikre vanndekning i hele fossens bredde  

 
Det anbefales at vanninntaket og adkomstvei med tunnelinnslag mot kraftverk får en god plassering i 
terrenget og at det legges vekt på landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning. Det anbefales at 
riggområdene avgrenses fysisk slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter et større område en nødvendig.  
 
Etablering av vegetasjon er et viktig tiltak i forbindelse med ulike inngrep ved vannkraftutbygging, 
f.eks. langs veiskråninger, riggområde m.m. God vegetasjonsetablering bidrar til et landskapsmessig 
godt resultat.  
 
Også det foreslåtte massedeponi på Neteland må utformes med hensyn på plassering i terrenget og det 
må det legges vekt på landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning til det kulturlandskapet som her 
berøres. Dersom større deler av massene kan benyttes til andre tiltak i Kvam herad, bør dette 
foretrekkes heller enn omfattende lokal deponering på Neteland 
 
 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 
Det ansees ikke nødvendig med flere undersøkelser eller oppfølging av de foretatte undersøkelsene i 
forbindelse med vurderingen av søknaden eller utforming av eventuelle konsesjonsbetingelser.  
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TOKAGJELET KRAFTVERK  
 
Tokagjelet ligger i Kvam herad i Hordaland, og er navnet på elvestrekningen mellom Longvotni på 
Kvamskogen og Steinsdalen. Elvestrekningen i Tokagjelet er en del av Steinsdalsvassdraget 
(vassdragsnr. 052.7Z), som munner ut i Hardangerfjorden ved Norheimsund. Tokagjelet kraftverk skal 
utnytte fallet mellom Longvotni på kote 357 og kote 55 moh, og produksjonen i kraftverket vil bli 
gjennomsnittlig omtrent. 84 GWh pr. år. Utbyggingen er planlagt som et fjellanlegg. 
 
Nedbørfeltet til inntaket er ca. 44 km² (figur 1) og middelvannføringen er ca. 4,9 m³/s. Ved utløpet i 
sjøen er nedbørfeltet til Steinsdalselven 90,7 km², med en midlere vannføring på ca. 9,6 m³/s. 
Vannveien er planlagt i fjell fra inntaket og til kraftstasjonen, som blir liggende i fjell ca. på kote 55. 
Til det planlagte inntaket er det direkte atkomst fra riksvei 7, og til atkomsttunnelen for kraftverket 
opparbeides det ca. 300 m ny anleggsvei. Det er planlagt et minsteslipp forbi inntaket på 330 l/s om 
sommeren (1. mai til 30. september) og 150 l/s resten av året. 
 

 

Figur 1. Nedbørfeltet til planlagt Tokagjelet kraftverk er på 44 km² ned til planlagte inntak ved 
utløpet av Longvotni. Kraftverket blir plassert i fjell ved Neteland nedenfor selve Tokagjelet.  
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INNTAK, VANNVEI OG KRAFTVERK 
 
Inntaket legges 100 m oppom utløpet av Longvotni (figur 2), der det etableres det en 15 m bred og 1 
m høy betongterskel med overløp på kote 357 moh. Det er ikke planlagt noen regulering, kraftverket 
får en slukeevne på 10 m³/s og vannstanden vil variere mindre enn normalt, ettersom det ikke vil bli 
noen vannstandsstigning her før tilsiget overstiger 10 m³/s. Det har vært en campingplass på det 
planlagte området for lukehuset, men denne er nedlagt. 
 

 
 

 
 

Figur 2. Flyfoto (øverst) med inntegnet plassering av inntak på tidligere campingplass, terskel før 
fossen i Tokagjelet og retning på vannvei. Nederst: Mot utløpet av Longvotni mot fossen i Tokagjelet, 
med planlagt inntak og terskel.  
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Figur 3. Teknisk beskrivelse av planlagt Tokagjelet kraftverk, med plassering av inntak, vannvei og 
kraftstasjon.  
 

 
 

Figur 4. Flyfoto med inntegnet plassering av kraftverk i fjell, vannvei inn og avløpstunnel fra 
kraftverket, samt adkomst ved ny vei og tunnel på fall inn mot kraftverkshallen. 
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Vannveien er inntegnet på kart i figur 3. Fra området like nordøst for Neteland gård etableres påhugg 
og det drives en ca. 380 m adkomsttunnel med fall på 1:10 inn til området for plassering av 
kraftstasjonen (figur 4). Det sprenges ut stasjonshall og herfra drives en ca. 560 m lang avløpstunnel 
ut i Steinsdalselven på kote 55 moh. Fra stasjonshallen drives videre en 1130 m tilløpstunnel, hvor det 
legges trykkrør de siste 50 m til stasjonen. De første ca. 300 m drives tunnelen horisontalt, deretter på 
stigning 1:6. For å kunne drive trykktunnelen parallelt med at byggingen av kraftstasjonen pågår, vil 
det bli sprengt en transporttunnel forbi stasjonen. Fra inntaket ved Longvotni bores det et ca. 450 m 
pilothull ned til trykktunnelen som rømmes opp til diameter 2,1 m. 
 
Frem til tunnelpåhugg for adkomsttunnel og avløpstunnel benyttes i hovedsak eksisterende veier, men 
det etableres ca. 300 m ny vei frem til tunnelpåhugget for adkomsttunnelen, for å unngå anleggstrafikk 
gjennom gårdstunene. Opprusting av eksisterende veier for anleggstrafikk vil bli utført etter behov. 
For anleggsarbeider ved inntaket og i utløpet av Longvotni benyttes eksisterende veier. 
 
Kraftstasjonen bygges i fjell med undervann ca. på kote 55, og med adkomst via den 380 m lange 
adkomsttunnelen. I stasjonen settes det trolig inn to Francis-maskiner med slukeevne 10 m3/s og totalt 
ca. 28 MVA ytelse. Endelig valg av turbintyper vil bli tatt i forbindelse med kontrahering av 
elektromekanisk leverandør.  
 
TILKOBLING EKSISTERENDE 22 KV NETT 
 
Fra kraftstasjonen legges det kabel ut adkomsttunnelen og denne tilknyttes eksisterende 132 kV 
linjenett omtrent 500 m mot nord. Linjen vil krysse Tokagjelet som vist på figur 5. 
 

 
 

Figur 5. Inntegnet forslag til påkobling eksisterende eller ny 132 kV linje i Tokagjelet 500 m nord for 
kraftverket. 
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AREAL OG AREALBRUK 
Fjellarbeidene vil skape behov for deponering av ca. 70 000 m³ steinmasser. En del av massene kan 
deponeres på et jorde ca. 300 m fra tunnelpåhugget (figur 6), etter ønske fra grunneierne. Masser ut 
over dette vil kjøres til egnet sted i samråd med NVE og Kvam Herad. Det er ikke behov for å åpne 
massetak i forbindelse med utbyggingen. Det etableres riggområder både ved inntaket og ved 
påhugget. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Mulig 
område for 
deponering av 
masser 
(grønn-
skravert). 

 
Ved inntaket i utløpet av Longvotni bygges det et lukehus, og i tillegg etableres det en terskel i 
utløpsosen. Inntaksmagasinet Longvotni benyttes som inntaksmagasin, men fordi reguleringshøyden 
blir langt mindre enn de naturlige vannstandsvariasjonene i vannet, vil ikke dette båndlegge arealer 
utover dagens situasjon. Selve fjellarbeidene i forbindelse med utbyggingen vil innebære forholdsvis 
små arealbeslag. I denne sammenheng er arealbehovet knyttet til egnede steder for deponering av 
steinmasser, samt oppgradering/etablering av anleggsveier til påhugget for adkomsttunnelen. 
Kraftstasjonen ligger i fjell.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
UTREDNINGSPROGRAMMET  
 
Utredningsprogrammet er fastsatt av NVE, datert 18. juli 2008, og sier følgende om del-utredningen 
for temaene ”landskap” og ”verneinteresser og inngrepsfrie områder” som omfattes av denne 
rapporten:  
 
Landskap 
Virkningen av utbyggingen på landskapet skal utredes. Landskapets historiske utvikling skal kort 
omtales, i tillegg beskrives landskapstype, geologi, landskapsformer, og hvordan tiltaket vil påvirke 
opplevelsen av landskapet. Utredningen av de landskapsmessige virkningene skal ha fokus på 
inngrep i vannstrengen og endret vannføring, men også virkninger av andre inngrep som veier, 
dammer, bygninger (portaler), utløpskanal, deponier for tunnelmasser og linjefremføring skal 
vurderes. 
 
Landskapsinngrep som skal vies spesiell oppmerksomhet er redusert vannføring i fossen i Tokagjelet, 
planlagt dam/terskel i Longvotni, alternative vegtraseer på Neteland, effekter/landskapstilpasning av 
massedeponi, og kraftlinje. Nær- og fjernvirkninger av de ulike landskapsinngrepene skal visualiseres 
ved hjelp av fotomontasjer fra representative standpunkter i terrenget. Virkninger som følge av 
endringer i vannføring skal dokumenteres ved hjelp av foto tatt ved ulike representative vannføringer. 
 
Utredningen skal legge til grunn tilgjengelig veiledning og anerkjente metoder for landskapsanalyse, 
for eksempel NIJOS' metode. Landskapsutredningen skal samordnes med utredningene på friluftsliv 
og kulturhistorie. 
  
Verneinteresser  
Tiltakets eventuelle konsekvenser for områder som er vernet eller planlagt vernet etter naturvern-
loven, plan- og bygningsloven, og/eller verneplaner for vassdrag skal beskrives. Det skal vurderes 
hvordan tiltaket eventuelt vil påvirke verneformålet. 
 
Inngrepsfrie områder 
Eventuelle konsekvenser av tiltaket med hensyn til omfang av inngrepsfrie naturområder (INON) skal 
omtales og vises på kart. Det skal fremgå hvor store arealer som eventuelt går tapt. 
 
 
De øvrige poeng fra utredningsprogrammet dekkes opp i andre fagutredninger, og denne rapporten 
omhandler derfor ikke visualisering med fotomontasjer av linjene i landskapet.  
  
 
GENERELL METODE 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som er presentert i rapporten er basert på en rekke befaringer til området, oppsatt 
kamera som har fotografert fossen i Tokagjelet kontinuerlig, samt hentet fra foreliggende litteratur, fra 
søk i nasjonale databaser og ved direkte kontakt med forvaltning og lokale aktører. Det er presentert 
en liste over referanser og muntlige kilder bakerst i rapporten.  
 

VURDERING AV VERDIER, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve, og 
følger metoden i “Håndbok 140 Konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 2006).  
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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 
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
                             

 

Trinn 2: Tiltakets virkning 
Med virkning 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 hvis 
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. 
     ⏐---------------------------⏐---------------------------⏐--------------------------⏐---------------------------⏐ 
                                                            

 

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, og finnes ved hjelp av figur 4. 
  
 

Figur 7. ”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen 
vises til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens  
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje 
midt på figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen 
konsekvens. Over linja vises positive konsekvenser og under 
linja negative konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006). 
 
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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BESKRIVELSE AV LANDSKAPET  
 
Landskap kan defineres som et område hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet 
mellom naturlige og menneskelige faktorer. Begrepet landskapsbilde er en betegnelse på visuelle og 
estetiske opplevelsesverdier i landskapet. Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet 
og det bebygde landskapet. De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og 
kulturmiljø som landskapselementer omtales og vektlegges under tema landskapsbilde.  
 
Vurderingen av landskapskvaliteter vil alltid være subjektiv, og dette gjør både verdisetting og 
vurdering av konsekvenser vanskelig. Vi følger en tilnærming beskrevet av Melby & Gaarder (2005), 
som har tatt utgangspunkt i ”Visual Management System” (US Forest Service, 1974), videreutviklet 
og tilpasset norske forhold (Nordisk Ministerråd 1987:3, del I). Her er begrepene mangfold, 
inntrykksstyrke og helhet sentrale: 
  
• Mangfold: Er et landskap satt sammen av mange ulike elementer med stort mangfold i form, farge 

og tekstur, øker dette opplevelsespotensialet til landskapet sammenliknet med andre landskap med et 
lavere mangfold. 

 
• Inntrykksstyrke: Store kontraster i markante komposisjoner skaper dramatikk og spenning. Sterke 

inntrykk gir større og mer varige opplevelser enn svakere inntrykk. 
 
• Helhet: Landskap der de ulike elementene står i et balansert forhold til hverandre (harmoni), og 

hvor strukturene ikke er brutt av inngrep eller manglende kontinuitet, øker landskapets 
opplevelsesverdi. 

 
På bakgrunn av dette tilordnes landskapsområdene en klasse med grunnlag i deres totalinntrykk, der 
det deles inn i tre ulike klasser etter opplevelsesverdi: 
 
• Klasse A: Landskapsområde der landskapskomponentene samlet sett har kvaliteter som gjør det 

enestående og særlig opplevelsesrikt. Landskapet er helhetlig med stort mangfold og høy 
inntrykksstyrke. Klasse A1 karakteriserer det ypperste og det enestående landskapet innenfor 
regionen. Klasse A2 karakteriserer landskap med høy inntrykksstyrke og stort mangfold. 

 
• Klasse B: Det typiske landskapet i regionen. Landskapet har normalt gode kvaliteter, men er ikke 

enestående. Dersom et statistisk stort nok materiale foreligger, vil de fleste 
underregioner/landskapsområder høre til denne klassen. Klasse B1 representerer det typiske 
landskapet uten inngrep innenfor regionen. Klasse B2 representerer det typiske landskapet med noe 
lavere mangfold og enkelte uheldige inngrep. 

 
• Klasse C: Inntrykkssvake landskap med liten formrikdom og/eller landskap dominert av uheldige 

inngrep. 
 
Analysen tar for seg landskapet i kraftledningens influenssone, dvs. de områdene hvor kraftledningen 
kan være synlig fra. I henhold til denne metoden vil de landskapsmessige konsekvensene av et tiltak 
avhenge av landskapets verdi og tiltakets virkning i landskapet, samlet i konsekvensviften i figur 4. 
 
LANDSKAPETS VERDI 
 
Innledningsvis foretas en beskrivelse av landskapet i planområdet som underlag for verdivurdering av 
landskapet. Landskapsbeskrivelsen bygger på egne befaringer i planområdet i juni 2007, ved 
helikopterbefaring 19. juni, samt befaringer i området 20. og 25. juni 2007. Det var godt vær ved 
samtlige befaringer, og bildene i rapporten gjenspeiler da vårsituasjonen med blomstring og 
sommerens frodige landskapsbilde  
 
For å kunne gjennomføre en hensiktsmessig verdisetting av landskapet i planområdet, er dette 
innledningsvis delt inn i ”landskapsrom”, som er naturlige og enhetlige delområder basert på både 
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inndeling etter både ferdselsårer og naturformasjonene. Hvert delområde blir så beskrevet og 
verdivurdert i henhold til metoden i håndbok 140, og inndelingen benyttes også som grunnlag for 
vurdering av virkning og konsekvenser. 
 
De visuelle kvalitetene i omgivelsene vurderes med bakgrunn i at et vakkert landskap har en god 
komposisjon. Med komposisjon menes samspillet mellom landform/terrengform, vegetasjon, elver og 
vann, bebyggelse og infrastruktur. Viktige tolkningselementer er landskapets opplevelsesverdi, 
bestående av kompleksitet, helhet og inntrykksstyrke. 
 
Landskapets i spredtbygde strøk der naturlandskapet er dominerende, verdisettes i henhold til tabell 4. 
Dette er en noe avvikende verdisettingsopplegg i forhold til alle de øvrige fagtema, der det både 
generelt i håndbok 140 og også for de fleste andre tema, er et gjeldende prinsipp at det som er ”vanlig” 
og ”typisk” for regionen har ”liten” verdi. 
 
Tabell 3. Kriterier for verdisetting av landskap (friluftsområder) og inngrepsfrie områder. 
 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi  

Friluftsområder på 
nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå 
Kilde: Statens veg-
vesens Håndbok 140 

 Områder som 
framstår som noe 
kaotiske eller 
monotone, og 
dermed har en 
dårlig komposisjon 

 Områder hvor 
anlegget bryter 
med topografi en 
og andre 
overordnede 
karaktertrekk. 

 Områder hvor 
elementene utgjør en 
god komposisjon. 

 Landskap som er 
vanlig og typisk for 
landskapet i 
regionen. 

 Landskap som er 
spesielle i regional 
sammenheng, men 
vanlig i landet 
forøvrig. 

 Områder hvor elementene utgjør 
en spesielt god komposisjon. 

 Landskap som er et spesielt godt 
eksempel på landskapet i 
regionen. 

 Landskap som er spesielle i 
nasjonal sammenheng. 

 Områder/elementer 
(strukturerende elementer, 
landemerker, osv) som er spesielt 
viktige for landskapets karakter 
og/eller har høy arkitektonisk 
kvalitet. 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder 
Kilde: Direktoratet for 
naturforvaltning 
www.dirnat.no 

 Ikke inngrepsfrie 
områder 

 Inngrepsfrie 
naturområder 
forøvrig (INON-
sone 1 og 2)  

 Villmarkspregede områder 
 Sammenhengende inngrepsfrihet 
fra fjord til fjell (uavhengig av 
INON-sone) 

 Inngrepsfrie omr. (uavh. av 
INON-sone) i kommuner og 
regioner med lite rest-INON  

 
INNGREPSFRIE OMRÅDER 
 
Urørt natur er forsøkt entydig definert under begrepet inngrepsfrie naturområder (Direktoratet for 
naturforvaltning). I definisjonen inngår alle områder som ligger mer enn en kilometer (i luftlinje) fra 
tyngre tekniske inngrep (bebyggelse, høyspentlinjer, veier, dammer mm.). Inngrepsfrie naturområder 
er inndelt i soner basert på avstand til nærmeste inngrep. Disse sonene er et viktig grunnlag for 
verdisetting av inngrepsfri natur (tabell 3). Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre 
tekniske inngrep betegnes som inngrepsnære områder. Grensen for ”tyngre tekniske inngrep” for 
kraftlinjer går på 33kV, slik at lokalnettet med sine 22kV ikke er definert som ”tyngre inngrep”.  
 

Tabell 4. Definisjon av de ulike INON sonene. 
 

INON-soner Avstand fra tyngre tekniske inngrep 
Inngrepsnære områder < 1 km 
INON-sone 2 1-3 km 
INON-sone 1 3-5 km 
Villmarkspregede områder > 5 km 
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 AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende 
områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det 
trafostasjoner, mastepunkter, skoggater og byggeforbudsbelter, samt eventuelle anleggsveier og 
riggområder. 
 
Influensområdet er større enn tiltaksområdet, og for landskap omfatter det de ”landskapsrom” hvor 
tiltaket er synlig. For å kunne gjennomføre en vurdering av landskapets verdi og virkningen av det 
planlagte inngrepet, er linjestrekningen delt opp i 3 underområder eller ”landskapsrom”. Disse er 
opplistet nedenfor og vist i figur 8.  I tillegg er fossen øverst i Tokagjelet omtalt spesielt med hensyn 
på vannføringens betydning for fossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Inndeling av influens-
området til Tokagjelet kraftverk i 
Kvam Herad. Området er delt inn 
i tre ulike landskapsområdene:  

• Longvotni,  
• Tokagjelet  
• Neteland 

 
 
 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1259 19

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
 
Det planlagte Tokagjelet Kraftverk ligger i Kvam herad i Hordaland fylke. Det aller meste av 
nedbørfeltet ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone, der subalpin bjørkeskog dominerer med 
myrområder.  
 
 
LANDSKAPSREGIONER 
 
Regioninndelingen av landskapet i Norge (Puschmann 2005) danner et naturlig grunnlag for vurdering 
av landskapets verdi ettersom landskapet sammenlignes med resten av regionen. For det planlagte 
Tokagjelet Kraftverk berører de to nederste landskapsrommene landskapsregionen ”23 Indre bygder 
på Vestlandet”, mens det øvre landskapsrommet omfattes av landskapsregion ”15 Lågfjellet i Sør-
Norge. Opplevelsen av landskapet blir da en funksjon av inntrykk fra disse regionene. 
 
Lågfjellet i Sør-Norge er en samlegruppe for store snaufjellsområder opp til 1500 moh, med enkelte 
topper med høyfjellskarakter og smådaler under skoggrensen. Nedbørfeltet til inntaket for Tokagjelet 
Kraftverk er typisk omkranset av relativt høye fjell for området, med Kvam herad sitt høyeste punkt 
Fuglafjellet med 1334 moh. i nord, med Torefjellet (1050 moh.) i øst og Iendefjellet (1260 moh.) og 
Byrkjefjellet (1046 moh.) videre vestover mot vannskillet mot Samnanger ved Jonshøgdi på rundt 460 
moh. Mot vest grenser feltet opp mot Tveitakvitingen på 1299 moh, men med Gråfjellet på 1033 som 
høyeste topp i feltet. Fjellene er stort sett bare med manglende eller tynt løsmassedekke. 
 
Fjellene rundt Kvamskogen har avrundete / paleiske former. Skoggrensen går på omtrent 650 moh, og 
sentralt i feltet ligger Kvamskogen på høyder mellom 360 og 460 meter som det laveste langs 
vassdraget. Her er det noe mektigere løsmasser, som er dekket av subalpin bjørkeskog.  
 
Ovenfor skoggrensen deles vegetasjonen normalt i tre vegetasjonssoner, der den lågalpine sonen 
domineres av vierkratt på fuktige steder, med gress- og rismyr innimellom. Dvergbjørk og lyng 
dominerer de tørrere partiene, mens i hellinger med god dreneringsforhold kan en finne artsrikere 
engsamfunn. Mellomalpin sone markeres av at blåbærlyngen slutter, og vegetasjonen består her av 
urter, rabbesiv, gress- og starrarter. Mens bare få lyngarter som greplyng og krekling klarer seg. I 
snøleiene dominerer museøre. Høgalpin vegetasjonssone finnes kun på de aller høyeste toppene i 
området.  
 
De lavere delene er dekket av subalpin bjørkeskog og har et konglomerat av små og store tjørn og 
innsjøer som dreneres ned mot bassengets lavpunkt på Kvamskogen, der Longvotni utgjør den siste 
innsjøen før vassdraget stuper ned i Tokagjelet.  
 
Landskapsregionen Indre bygder på Vestlandet har sin vestlige grense i dette området, og dekker det 
mest storslagne av Norges fjordlandskaper. Regionen kjennetegnes ved en betydelig nedskåret 
hovedform i det paleiske landskapet, der de dypt innskårne og trange fjordløpene omkranses av høye 
fjell, mens dalbunnen har en noe videre karakter.  
 
Løsmassedekket er oftest tynt og usammenhengende, med rikere morene- eller skredavsetninger 
nederst i dal- og fjordsidene. Dette bidrar ofte til et frodig preg, og de markerte høydeforholdene 
innerst i dalbunnene resulterer i store fossefall.  
 
Lauvskogene dominerer, helst med store bjørkelier men også med innslag av edellauvtrær; særlig i 
bratte solvarme lier. Edellauvskogene varierer, men har betydelig flere kontinentale arter enn i de ytre 
og midtre fjordbygdene. Her fins også større lauvlier med or og hegg. Jordbruket har satt sitt 
karakteristiske preg på landskapene, og store områder preges av ulike tradisjonelle kulturmarkstyper 
med gressproduksjon. 
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NATURGRUNNLAGET 
 
Berggrunnen i Hordaland er bygget opp av tre hovedformasjoner. Grunnfjellsbergartene utgjør 
fundamentet og ble dannet i jordens urtid. Disse domineres av dypbergarter som granitt og gabbro som 
hovedsakelig også er blitt omdannet til gneis. Oppå dette laget ligger det stedvis fyllitter, som er 
omdannete rester etter leirrike sedimenter som ble avsatt oppå grunnfjellet i kambro-silurtiden. Mye av 
dette er nå tæret bort etter millioner av år med erosjon. Øverst ligger det i deler av fylket ulike typer 
skyvedekker som er store flak med grunnfjellsbergarter som ble revet løs og skjøvet inn oppå fyllittene 
i forbindelse med store fjellkjedefoldinger.  
 
Berggrunnen i vassdraget er meget varierende, men domineres av omdannede sedimentære og 
vulkanske bergarter som glimmerskifer, grønnstein og amfibolitt. Disse bergartene forvitrer relativt 
lett og har et høyt innhold av basekationer, noe som gir en relativt høy tålegrense for sure tilførsler. 
Lengst nord i vassdraget er det imidlertid innslag av hardere og mer tungt forvitrende bergarter som 
kvartsitt, kvartsskifer og gneis, som er mer følsomme for forsuring (figur 9). 
 
Berggrunnen i tiltaksområdet er preget av de myke og lett eroderbare fyllittene med innslag av 
glimmerskifer, som utgjør berggrunnen både i inntaksområdet og nede ved kulturlandskapet ved 
Neteland. Oppå dette ligger hardere bergarter dominert av grønnstein og amfibolitt, med innslag av 
ryolittisk dioritt som er overflatebergarter tilhørende det gamle grunnfjellet.  
 

 
Figur 9. Kartet viser den berggrunnsgeologiske variasjonen i tiltaksområdet (fra 
www.ngu.no/kart/arealis). Nedbørfeltet til planlagt kraftverk er markert med blå strek  

 
Løsmassene i området varierer mye, fra bart fjell og skredmateriale i Tokagjelet via tynn morene med 
forvitringsmateriale i områdene på Kvamskogen, til mektige breelvavsetninger og rike bresjø-
/innsjøavsetninger i landbruksområdene ved Neteland innerst i Steinsdalen (figur 10). 

Tokagjelet 
kraftverk 

Inntak 
Longvotni
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Figur 10. Kartet 
viser sammen-
setning og 
variasjonen 
løsmassene i 
tiltaksområdet (fra 
www.ngu.no/kart/ar
ealis). 

 
 
 
 
 
 
LANDSKAPSROMMET ”LONGVOTNI”  
 
Landskapet på Kvamskogen ligger til landskapsregion lågfjellet i Sør-Norge, men er dominert av den 
subalpine bjørkeskogen omkranset av avrundete fjell med betydelig lokal høyde, der det ligger snø til 
langt ut på sommeren. Sentralt i landskapet ligger vassdraget, der Longvotni er dominerende i denne 
delen. Ennå er tidligere tids bruk av Kvamskogen til stølsdrift og sommerbeite tydelig i området.  
 
Disse elementene gir landskapet et betydelig mangfold, der de ulike elementene står i et balansert 
forhold til hverandre, noe som skaper ro. Landskapets har ikke elementer av store kontraster eller 
dramatiske fossefall og fjellskrenter. Inntrykksstyrken er derfor moderat, og området er godt utbygd 
med fritidsboliger og tilhørende tiltak. 
 
På Kvamskogen var det pr juni 2004 i alt 1654 hytter, og kommunedelplanen for Kvamskogen fra 
2007 angir potensialet til over 4600 hytter samlet. Den RV 7 mellom Samnanger og Norheimsund går 
over Kvamskogen og langs vassdraget. I tillegg er det flere campingplasser med omfattende etablering 
av campingvogner med tilhørende ”spikertelt”. Det krysser to kraftledninger gjennom området, og ved 
Haugalihotten ca. 2 km. nord for det planlagte inntaket er et 750 daa stort område avsatt som 
nærøvingsfelt / skytefelt for forsvaret. Det er også bygget flere skitrekkanlegg i området. 
 
Landskapsbildet er balansert og helhetlig med mange elementer 
men uten den store dramatikken. Landskapsbildet preges også 
stedvis av betydelige inngrep med veier, kraftlinjer og omfattende 
utbygging av hyttefelt og campingplasser. Klasse B2 representerer 
det typiske landskapet for regionen med en del inngrep. 
Landskapet ved Longvotni vurderes å ha under middels verdi.  

 

Verdi Longvotni 
Liten          Middels              Stor
⏐----------------------⏐-----------------------⏐
                  

 

Tokagjelet 
kraftverk

Inntak 
Longvotni
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Figur 11. Landskapsrom ”Longvotni”. Øverst: Vårstemning ved Longvotni. Midten og nederst: En 
”blygrå” vinterdag med snøsmelting og regn ved utløpet av Longvotni mot Tokagjelet. 
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Figur 12. Landskapsrom 1 ”Longvotni” Ved store nedbørmengder, og særlig i forbindelse med 
snøsmelting, er det fare for betydelig oppstuving av vann i Longvotni oppom Tokagjelet for 
oversvømming av tilstøtende arealer. Bildete er tatt kl 17.30 den 13. oktober 2008, og døgnmiddelet 
for vannføring var på 27,8 m³/s. Øverst: Innerste del av Longvotni, ved Kvamskogen aktiv. Nederst: 
Ved utløpet av Longvotni, omtrent ved planlagt inntak for Tokagjelet Kraftverk. 
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FOSSEN I TOKAGJELET  
 
Selve fossen i Tokagjelet er fotografert med et fast kamera samtidig som vannføringen er logget 
kontinuerlig. Dette gjør det mulig å beskrive de ulike vannføringenes virkning på oppførselen og 
opplevelsen av fossen. Følgende grenseverdier er plukket ut, og illustrert nedenfor. 

• Under 0,5 m³/s renner det bare en tynn gardin med vann på høyre side i fossen. 
• Ved mellom 0,5 og 1 m³/s renner det fint slør på høyre side og tynn gardin over venstre 

halvdel i fossen. 
• Ved vannføringer på 1 m³/s er hele fossen dekket med et fint slør 
• Ved 2 m³/s er det antydning til fosserøyk nedenfor fossen 
• Ved 3,5 m³/s er det fosserøyk kontinuerlig. 
• Ved 5 m³/s er det velutviklet fosserøyk i hele området nedenfor fossen 
 

 
 

Figur 13. Landskapsrom Tokagjelet Fossen helt øverst i Tokagjelet med RV 7 langs kanten, nedenfor 
og på de neste sidene, er presentert utvalgte deler av bildeserien tatt hver tredje time, med tilhørende 
vannføring.  
 

 

 
0,3 m³/s, 17. september 2008 kl. 15 
 

 
0,4 m³/s, 14. september 2008 kl. 18 
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0,5 m³/s, 12. september 2008 kl. 18 
 

 
0,6 m³/s, 27. september 2008 kl. 12 
 

 
0,7 m³/s, 27. september 2008 kl. 15 
 

 
1 m³/s, 22. september 2008 kl. 9 
 

 
1,2 m³/s, 3. oktober 2008 kl. 18 
 

 
 
1,4 m³/s, 21. september 2008 kl. 9 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1259 26

 
1,8 m³/s, 2. oktober 2008 kl. 18 
 

 
2 m³/s, 4. oktober 2008 kl. 15 
 

 
2,4 m³/s, 20. september 2008 kl. 12 
 

 
 
3 m³/s, 9. november 2008 kl. 12 
 

 
4 m³/s, 17. oktober 2008 kl. 15 
 

 
5 m³/s, 28. september 2008 kl. 18 
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6 m³/s, 29. september 2008 kl. 9 
 

 
7 m³/s, 10. november 2008 kl. 9 
 

 
8 m³/s, 9. oktober 2008 kl. 9 
 

 
 
11 m³/s, 19. oktober 2008 kl. 15 
 

 
15 m³/s, 21. oktober 2008 kl. 18 
 

 
20 m³/s, 21. oktober 2008 kl. 9 
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25 m³/s, 18. oktober 2008 kl. 18 
 

 
 
50 m³/s, 20. oktober 2008 kl. 18 
 

 
 
LANDSKAPSROMMET ”TOKAGJELET”  
 
Tokagjelet er strekningen fra Longvotni og ned til Neteland, og her har elven skåret seg ned i 
landskapet i en dyp kløft / gjel. Øverst oppe stuper elven utfor en vel 25 meter høy og tilsvarende bred 
foss fra Longvotni. Nedover i gjelet går elven relativt raskt i små stryk med små kulper mellom. Her er 
skredbaserte skråninger på nærmere 45o, mens fjellsidene er enda brattere og stedvis nesten stupbratte 
og de høyeste kantene er nesten 300 m høye på det høyeste.  
 
RV 7 / E 68 går for det meste i tunnel på strekningen, mens ”gamleveien” klorer seg fast på utsiden av 
fjellet med nesten 75 meters stup ned til bunnen i elvegjelet, og enda mer opp til toppen av dalsidene. 
Det er ikke noen ferdselsårer nede i bunnen av gjelet, og stedvis er det fullstendig uframkommelig 
langs den grove elven.  
 
Dette landskapsrommet har et begrenset mangfold av inntrykk på det meste av strekningen. Øverst 
oppe utgjør fossen et imponerende skue fra et spesielt sted på ”gamleveien”, mens det ikke er noen 
egnet parkering oppe langs veien nær fossen. Lenger nede er det kun innsyn til gjelets bratte sider, der 
elven utgjør et mindre synlig element nede i bunnen.  
 
Men det en har tapt i mangfold, oppveies av det dramatiske inntrykket selve Tokegjelet gir. Selv 
fossen ved høy vannføring blir liten i denne kraftfulle bekkekløften. En spasertur langs de restaurerte 
delene av ”gamleveien” gjør sterkt inntrykk, og kan gi varige opplevelser. Her er imidlertid ikke 
tilrettelagt med parkeringsmulighet for mer enn et par biler på noen av stedene der en kan få utsyn til 
selve Tokagjelet, eller starte på en tur langs ”gamleveien”. 
 
Landskapsbildet er dramatisk, med en trang horisont rett opp og 
stupbratte fjellsider ned i bunnen. Landskapet er uten særlig 
mangfold, og elven utgjør bare en liten del av inntrykket. Fossen 
øverst i Tokagjelet er tidvis mektig. Klasse A2 karakteriserer 
landskap med høy inntrykksstyrke, men her er mangfoldet redusert 
og landskapet vurderes å ha middels til stor verdi.  

 

Verdi Tokagjelet
Liten          Middels              Stor 
⏐----------------------⏐-----------------------⏐
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Figur 14. Landskapsrom Tokagjelet øverst: Steinsdalselven faller jevnt nede i det bratte Tokagjelet, der 
skredkantene er bratte. Nederst til venstre: Tokagjelet har 200-300 m høye og stupratte sider. Nederst 
til høyre: Gamleveien klorer seg fast på utsiden av fjellet omtrent 75 m over bunnen i Tokagjelet. 
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LANDSKAPSROMMET ”NETELAND”  
 
Neteland er gårdene innerst i Steinsdalen, med skogkledde bratte lier på alle kanter. Tokagjelet 
kommer ned øst for og ved Neteland og Steinsdalselven i bunnen av gjelet kommer her ”fram i dagen” 
igjen. Områdene ved Neteland domineres av kulturlandskapet og dette utgjør de ytre delene av 
landskapsregion ”indre bygder på Vestlandet”. Omkranset av snødekte fjell med paleiske former får 
dette landskapet sammensatt og harmonisk preg, med stedvis dramatiske innslag knyttet til bratte 
fjellsider der Tokagjelet munner ut i Steinsdalen. Steinsdalselven utgjør ikke noe dominerende del av 
landskapsbildet der den slynger seg i utkanten av dalen omgitt av kantvegetasjon.  
 
Landskapsbildet er typisk for regionen, med kulturlandskapet 
omgitt av frodige lauvskoglier innunder stedvis bratte fjellsider 
med høye fjell i periferien. Klasse B2 representerer det typiske 
landskapet med enkelte inngrep, og landskapet vurderes å ha 
middels verdi.  

 

Verdi Neteland 
Liten          Middels              Stor 
⏐----------------------⏐-----------------------⏐ 
                       

 

 
 

 
 

Figur 15. Landskapsrom Neteland: På ettervinteren (øverst) og seint på høsten (nederst).  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1259 31

 

SAMLET VERDIVURDERING LANDSKAP   
 
Landskapsbildet varierer mye fra de åpnere områdene på Kvamskogen, via det fullstendig inneklemte 
Tokagjelet og ned til den øvre enden av Steinsdalen ved Neteland. Største landskapsverdien har det 
dramatiske Tokagjelet, mens Kvamskogen i utgangspunktet har hatt en middels til stor verdi, som i 
dag trekkes betydelig ned av alle inngrepene i området. Det er da vektlagt inntrykket i det lokale 
rommet rundt Tokagjelet, og ikke det store landskapsbildet sett på god avstand. Landskapet ved 
Neteland er typisk for regionen og utmerker seg ikke på noen måte.  
 
Fossen øverst i Tokagjelet er omtalt spesielt, men er lite tilgjengelig som element i landskapet for den 
vanlige ferdsel. Det er flere andre spektakulære fosser i nærområdet, der Steinsdalsfossen er en 
turistmagnet langt utover det fossen i Tokagjelet er, nettopp på grunn av tilgjengeligheten og 
opplevelsesverdien ved nærhet.  
 

•  Landskapet i influensområdet til Tokagjelet kraftverk har samlet sett middels verdi. 
 
Tabell 5. Opplisting av klasse og verdi for de tre landskapsrommene som er omtalt og vurdert i 
influensområdet til Tokagjelet Kraftverk. 
 
 Klasse Verdi 

Liten      Middels         Stor 
Landskapsrom Longvotni  B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                 
Landskapsrom Tokagjelet  A2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                                     
Landskapsrom Neteland  B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                         
Samlet for hele influensområdet til Tokagjelet Kraftverk B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 
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INNGREPSSTATUS / INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER 
 
Områdene ved Kvamskogen og nedbørfeltet til Tokagjelet Kraftverk, er preget av omfattende 
hyttebygging i de lavere delene, der det også går veier ut i terrenget fra den sentrale RV 7 / E 68 
mellom Samnanger og Nordheimsund.  
 
I ytterkantene av nedbørfeltet til Tokagjelet Kraftverk går det kraftlinjer mot Samnanger 
transformatorstasjon. Dette gjør at det ikke er noen villmarkspregete områder i denne regionen. 
Nedbørfeltet berører to relativt sett ”større” områder med INON sone 2 og 1. Områdene med sone 1, 
3-5 km fra tyngre tekniske inngrep, ligger ved Fuglafjellmassivet i nord og ved Tveitakvitingsmassivet 
i vest. Tokagjelet Kraftverk planlegges i sin helhet i inngrepsnære områder med inntak langs veien på 
Kvamskogen, vannveien i tunnel og kraftverk ved bebyggelsen på Neteland. 
 

• Nedbørfeltet til Tokagjelet kraftverk har middels verdi med hensyn til på INON-områder 
• Influensområdet til Tokagjelet kraftverk har liten verdi med hensyn til INON-områder 

 
Tabell 6. Verdivurdering av inngrepsfrie naturområder for Tokagjelet Kraftverk.  

 

Inngrepsfrie områder (INON) 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Nedbørfeltet  Berører to områder med INON-sone 1 ⏐-----------------⏐-----------------⏐     
                               

Influensområdet  Ligger i sin helhet i inngrepsnære områder  ⏐-----------------⏐-----------------⏐     
 

 

 
 

Figur 16. Oversikt over inngrepsfrie områder i regionen i 2003. Kilde: Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) versjonsnummer INON.01.03  
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 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
Bygging av Tokagjelet Kraftverk medfører flere fysiske inngrep i de aktuelle landskapsrommene, med 
inntaksdam med inntak i landskapsrommet ”Longvotni”, tilførselsvei og massedeponi i landskapsrom 
”Neteland”, og i landskapsrom ”Tokagjelet” vil virkningen være konsentrert til betydningen av 
reduserte vannføringer på strekningen i Steinsdalselven mellom inntak og utslipp.  
 
Ved fastsettelse av tiltakets virkning vurderes det i hvilken grad landskapsbildet blir endret. Tiltakets 
virkning er i første rekke avhengig av hvor dette blir observert fra, og innsynsmuligheten fra 
ferdselsårer til tiltaket.  
 
Synligheten av et inngrep er avhengig av egenskaper ved det landskapsrommet inngrepet befinner seg 
i. Terreng og vegetasjon vil skjerme, og i et komplekst landskapsrom med mange andre foretatte tiltak, 
vil dessuten inngrepet i seg selv ikke tiltrekke seg særlig oppmerksomhet. Synligheten er også 
avhengig av hvilket ståsted en har når en betrakter landskapet, og i denne rapporten er ståsted og valg 
av standpunkt for fotoillustrasjoner valgt ut fra betraktningspunkter hvor folk ferdes ofte og hvor 
opplevelsen av landskapet er viktig. Det gjelder i første rekke veier, bebyggelse/ knutepunkter, 
utsiktspunkter og områder med verdi for friluftsliv. 
 
 
VURDERING AV 0-ALTERNATIVET 
 
Konsekvensene av det planlagte Tokagjelet Kraftverk linjen skal vurderes i forhold til den tilsvarende 
framtidige situasjonen i det aktuelle området, basert på kjennskap til utviklingstrekk i regionen, men 
uten det aktuelle tiltaket. Nedenfor er omtalt en del tiltak som samlet sett vil føre til generelt større 
belastning på opplevelsen av landskapet på og ved Kvamskogen. 
 
ANDRE PLANLAGTE TILTAK 
 
Statnett har søkt konsesjon for en ny 420 kV linje fra Sima til Samnanger, der ett av alternativene vil 
krysse over de nordre deler av de inngrepsfrie områdene i nedbørfeltet. Dette vil imidlertid ikke ha 
noen betydning for landskapsvurderingene i forbindelse med Tokagjelet Kraftverk. 
  
BKK har planer om fraføring av en innsjø oppe i nedbørfeltet over til Svartavatnet oppe i det regulerte 
nedbørfeltet til Samnangervassdraget. Dette vi influere på tilførselen til Tokagjelet kraftverk, men ikke 
ha noen virkning på de landskapsmessige forhold knyttet til selve Tokagjelet Kraftverk. 
 
Kommunedelplan for Kvamskogen fra 2007 skisserer mer enn en dobling av antall hytter i dette 
området. Disse hyttene blir bygget med et relativt tett nettverk av atkomstveier, der både vann og 
avløp og strømforsyning inngår i infrastrukturen. For hytteeierne oppleves nok ikke dette som noe 
stort ”inngrep” i naturmiljøet, men for en samlet vurdering av landskapsopplevelsen utgjør dette en økt 
samlet ”belastning” som må ansees som negativ. 
 
KLIMAENDRING 
 
Klimaendringer er gjenstand for diskusjon i mange ulike sammenhenger, og eventuell videre ”global 
oppvarming” vil kunne føre til mildere vintre og heving av snøgrensen også på Vestlandet. Ulike 
klimascenarier indikerer at det også vil kunne bli flere og mer ekstreme nedbørsepisoder i årene som 
kommer. Alt i alt vil et villere og våtere klima føre til at forholdene i vassdragene våre endres. Flere 
vinterflommer og nedbørsflommer generelt vil sannsynligvis øke i omfang. I størstedelen av landet vil 
vassdragene få økt vannføring, særlig om vinteren. Vårflommene i de store elvene vil komme tidligere 
og bli mindre (www.nve.no/klima). Et varmere klima vil påvirke fysiske forhold i innsjøer og 
rennende vann. Den isfrie sesongen vil bli lenger, vanntemperaturen høyere og temperatursjiktningen i 
innsjøer mer markant. Lavtliggende innsjøer som nå er islagt om vinteren, kan bli isfrie. Alle disse 
effektene vil påvirke organismer i og ved vassdragene.  
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SAMLET VIRKNING AV 0-ALTERNATIVET 
 
Den videre utvikling på Kvamskogen vil medføre et betydelig press på landskapet, både i forbindelse 
med omfattende hyttebygging, infrastruktur og også kraftlinjer. Samlet sett vil virkningene av disse 
”inngrepene” være av et helt annet omfang enn virkningene av en eventuell utbygging av Tokagjelet 
Kraftverk. Endringer i klima vil sannsynligvis føre til betydelig økt vintervannføring og særlig 
forekomst av flommer knyttet til mildværsperioder med snøsmelting.  
 

• 0-alternativet er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapet ved Kvamskogen. 
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
 
VIRKNING OG KONSEKVENS FOR LANDSKAP 
 
VIRKNING FOR LANDSKAPSROM LONGVOTNI 
 
Utbygging av Tokagjelet Kraftverk vil ikke ha noen virkning for opplevelsen av landskapet ved nedre 
deler av Longvotni. Selve inntaket vil bli lukket inne i et hus langs med utløpet, og det vil bli etablert 
en lav betongterskel over fossen for å sikre et stabilt vannspeil i innsjøen. Ingen av disse to fysiske 
tiltakene vil skille seg ut fra de øvrige i dette området.  
 
Vannstanden i Longvotni vil bli holdt mer stabil ved at kraftverket vil ta unna tilsiget til innsjøen opp 
til en vannføring på kraftverkets slukevne på 10 m³/s. Over dette vil flomtoppene bli redusert med 
denne slukevnen, som for en topp på 40 m³/s vil bety en 25 % reduksjon. Ved forventede store 
flommer kan kraftverket senke vannstanden i Longvotni med 0,5 m, men dette forsinker bare 
flomtoppen i vassdraget med i størrelsesorden en time. 
 

• Driftsfasen er vurdert å ha ingen virkning for landskapsrommet ved Longvotni 
• Og med under middels verdi får en dermed ubetydelig konsekvens ( 0 ).  

 
I anleggsfasen blir det heller ingen stor aktivitet i området ved inntaket. Selve inntaket blir bygget inn, 
og det skal sprenges / graves en kanal ut mot utløpet av Longvotni. Dette er småskala inngrep i et 
område der det allerede er parkeringsplass med forskjellige bygninger i nær tilknytning. Selve 
etableringen av terskelen i utløpet medfører heller ikke noe stort og langvarig anleggsarbeide. 
 

• Anleggsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapsrommet ved Longvotni 
• Og med under middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
 
VIRKNING FOR LANDSKAPSROM TOKAGJELET 
 
For landskapet i selve Tokagjelet vil det være vannføringen i fossen og elven som blir endret ved at 
opp til 10 m³/s blir ført bort fra sterkningen, og en minstevannføring slippes forbi. Selve elven nede i 
bunnen av Tokagjelet utgjør ikke noe dominerende element i dette landskapet, både fordi den ligger 
langt nede fra ethvert utsiktspunkt, men også fordi den delvis er skjult av vegetasjon og bratte 
framspring i juvets sider.  
 
Fossen i Tokagjelet er et mektig skue når den går stor, og her vil vannføringen bli redusert med inntil 
10 m³/s over lengre perioder. Fossen er todelt, der det ved vannføringer under 0,5 m³/s bare er et tynt 
slør med vanndekning på halvdelen nærmest veien. Ved vannføring over 0,5 m ³/s har denne delen 
vanndekning med en tett ”gardin”, mens det er et tynt ”slør” også på den andre halvdelen. Først ved 
vannføringer opp mot 1 m³/s er det en jevn og god ”gardin” i hele fossens bredde. 
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I dag er det beregnet at vannføringer som gir full bredde i fossen (0,5 m³/s) forekommer under 98 % 
av tiden, mens det vil være tilfellet ved omtrent 15 % av tiden ved foreslåtte minstevannføringsregime 
(tabell 7).  
 
Det er imidlertid få innsynspunkt til fossen, og ferdselen langs veien opp går i høy fart. Småbiler har 
lite innsyn til fossen over betongkanten langs veien, mens busser nok vil kunne få et glimt av fossen 
nedenunder veien. Eneste gode innsynspunkt ligger ved nedre tunnelåpning i øverste veitunnelen der 
”gamleveien” kommer innpå. Her er det uoversiktlig parkeringsmulighet for ytterst få biler, og fossen 
ligger her 600 meter unna. 
 
Tabell 7. Varighet (%) av ulike vannføringsintervall for Fossen i Tokagjelet før utbygging og ved 
ulike alternative sommer-minstevannføringer. Alle tall baserer seg på de aktuelle 
vannføringsmålingene utført fra 10. januar 2007 til 10. juni 2009, omgjort fra timesverdier til i alt 
883 døgnmiddel-verdier (Q-døgn). 
 
Q-døgn 2007-2009 Ved minstevannføring sommer 

m³/s Landskapsmessig betydning % av tiden 0,33 m³/s  0,5 m³/s 
< 0,15 Ved foreslått minste vintervannføring 0,0 51,5  51,5 

0,15-0,33 Ved foreslått minste sommervannføring 0,0 32,0  1,6 
0,33- 0,5  1,5 1,7  30,6 
0,5 - 1 Vanndekning i hele fossen 17,3 1,2  2,8 
1 - 2 Grense for fosserøyk  21,1 1,9  1,9 
2 - 5  28,0 4,1  4,1 

5 - 10 Kraftverkets maksimale slukevne (10) 17,6 2,5  2,5 
10 - 20 Situasjoner med betydelig restvannføring 9,7 3,7  3,7 
20 - 50 Flomvannføringer  4,6 1,2  1,2 

> 50 Store flommer med oversvømmelser 0,2 0  0 
 
Selv om virkningen av redusert vannføring på elven i bunnen av Tokagjelet kun blir liten negativ, får 
en da følgende oppstilling når en vektlegger virkningen på opplevelsen av fossen i Tokagjelet: 
 

• Driftsfasen er vurdert å ha middels negativ virkning for landskapet i Tokagjelet  
• Og med middels til stor verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ).  

 
I anleggsfasen blir det ingen aktivitet i Tokagjelet, siden vannveien går i boret / sprengt tunnel i fjell. 
Det kan bli noe blakking av vannet i forbindelse med arbeidene ved inntak og terskel, men dette blir 
knapt synlig nedstrøms i Tokagjelet. Terskelbygging vil måtte skje i perioder med liten vannføring i 
fossen, slik at den korte stengingen av vannet i fossen vil være lite merkbar. 
 

• Anleggsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapsrommet i Tokagjelet  
• Og med middels til stor verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
 
VIRKNING FOR LANDSKAPSROM NETELAND 
 
For landskapet ved Neteland vil selve inngrepet med etablering av kraftverk i fjell, i hovedsak bli uten 
særlig virkning. Det vil bli etablert en adkomstvei på nordsiden av bebyggelsen ved Neteland, og et 
tunnelinnslag inn til kraftverket i fjell. Videre skal det lages en utløpstunnel for avløpsvannet, som 
føres tilbake til Steinsdalselven.  
 
Det største inngrepet i landskapet blir massedeponiet på landbruksområdene nedenfor Neteland og på 
området mellom veien og elven. Her vil en ta av matjorden og legge denne tilbake oppå de arronderte 
steinmassene når utfyllingen er ferdigstilt. Dersom disse deponiene utformes i tråd med det øvrige 
terrenget, er det ikke sikkert at konturene av disse vil framstå i særlig grad på noe sikt. 
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Dette området ved Neteland ligger nede i landskapet, uten særlig innsyn annet enn ovenfra den nedre 
strekningen av ”gamleveien” i Tokagjelet. I dette området er det foretatt en betydelig planering og 
utfylling mot vassdraget like oppom planlagt avløp fra kraftverket, slik at det allerede er tilsvarende 
inngrep i kulturlandskapet. 
 

• Driftsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for landskapsrommet ved Neteland 
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
I anleggsfasen blir det stor aktivitet på Neteland, med riggområder og anleggsområde ved anlegging 
av vei og massedeponiene nedenfor. Arbeidet vil dessuten pågå over en betydelig tidsperiode.  
 

• Anleggsfasen er vurdert å ha stor negativ virkning for landskapsrommet ved Neteland 
• Og med middels verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ).  

 
 
SAMLET OPPSTILLING AV VIRKNING FOR LANDSKAP 
 
For landskapet i influensområdet til Tokagjelet Kraftverk, vil de største virkningene være knyttet til 
anleggsarbeidet med trafikk og masedeponering ved Neteland i anleggsfasen, og knyttet til sterk 
reduksjon i vannføring i fossen i Tokagjelet ved driftsfasen. Med disse to vektlagte elementene, 
summeres det hele opp som vist i tabell 8, og med følgende vurdering:  
 

• Tiltaket er vurdert å ha liten til middels negativ virkning i anleggsfasen  
• Og med middels verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ) i anleggsfasen 
 
• Tiltaket er vurdert å ha middels negativ virkning i driftfasen 
• Og med middels verdi får en dermed middels negativ konsekvens ( - - ) i driftsfasen 
 
 

Tabell 8. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved etablering av 
Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad 
 

Landskap 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 
⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                              

Liten negativ ( - ) anlegg 
Longvotni 

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
              ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                                          
Ubetydelig ( 0 ) 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                 

Liten negativ ( - ) anlegg 
Tokagjelet 

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
                               ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

               
Stor negativ ( - - - ) 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
      

Middels negativ ( - - )anlegg 
Neteland  

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                               
Liten negativ ( - ) 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                     

Middels negativ ( - - )anlegg 
Samlet  

drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     ⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                      
Middels negativ ( - - )
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INNGREPSSTATUS / INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER 
 
Områdene ved Kvamskogen og nedbørfeltet til Tokagjelet Kraftverk, har ingen villmarkspregete 
områder, men to områder med INON sone 1, 3-5 km fra tyngre tekniske inngrep, ligger ved 
Fuglafjellmassivet i nord og ved Tveitakvitingsmassivet i vest.  
 
Tokagjelet Kraftverk planlegges i sin helhet i inngrepsnære områder med inntak langs veien på 
Kvamskogen, vannveien i tunnel og kraftverk ved bebyggelsen på Neteland. Tiltaket vil heller ikke 
påvirke de nærliggende områdene med INON sone 1 eller 2. 
 

• Tiltaks- og influensområdet har liten verdi med hensyn på inngrepsfrie naturområder. 
• Tiltaket har ingen virkning og derfor ubetydelig konsekvens (0) på inngrepsfrie områder. 
 

Tabell 9. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for inngrepsfrie områder (INON) ved 
etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad.  
 

INON Verdi 
Liten       Middels        Stor 

Virkning (omfang) 
Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Tokagjelet kraftverk ⏐-------------⏐-------------⏐ 
   

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                             

Ubetydelig ( 0 ) 
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AVBØTENDE TILTAK  
 
 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved en 
eventuell utbygging av Tokagjelet Kraftverk. Anbefalingene bygger på NVE’s veileder 2/2005 om 
miljøtilsyn ved vassdragsanlegg (Hamarsland 2005): 
 

Når en eventuell konsesjon gis for utbygging av et småkraftverk, skjer dette etter en forutgående behandling 
der prosjektets positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser blir vurdert opp mot 
hverandre. En konsesjonær er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt i henhold til Vannressursloven § 
5, der det fremgår at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og 
ulempe for allmenne og private interesser. Vassdragtiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til 
sikring mot fare for mennesker, miljø og eiendom. Før endelig byggestart av et anlegg kan iverksettes, må 
tiltaket få godkjent detaljerte planer som bl.a. skal omfatte arealbruk, landskapsmessig utforming, biotoptiltak 
i vassdrag, avbøtende tiltak og opprydding/ istandsetting.  

 
 
TILTAK I ANLEGGSPERIODEN 
 
Anleggsarbeid i og ved natur- og kulturlandskap med verdi, krever at det tas hensyn slik at omfanget 
av aktivitetene begrenses både i tid og rom, og særlig i perioder som er viktig for opplevelsen av 
landskapet. Dette vil i hovedsak være aktuelt ved å begrense innsyn og foreta tilpasninger knyttet til de 
viktigste standpunktene der det er betydelig ferdsel og innsyn til tiltaksområdene.  
 

MINSTEVANNFØRING 
 
Minstevannføring er et tiltak som ofte kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av en 
utbygging. Behovet for minstevannføring vil variere fra sted til sted, og alt etter hvilke 
temaer/fagområder man vurderer. Vannressurslovens § 10 sier bl.a. følgende om minstevannføring:  
 
 

I konsesjon til uttak, bortledning eller oppdemming skal fastsetting av vilkår om minstevannføring i elver og 
bekker avgjøres etter en konkret vurdering. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på å sikre a) 
vannspeil, b) vassdragets betydning for plante- og dyreliv, c) vannkvalitet, d) grunnvannsforekomster. 
Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at vilkårene etter første og annet ledd fravikes over en kortere 
periode for enkelttilfelle uten miljømessige konsekvenser. 

 
Det er i de foreliggende planene foreslått opprettholdt minstevannføring på 330 l/s om sommeren (1. 
mai til 30. september) og 150 l/s resten av året. Dette tilsvarer 5-persentil for de to periodene 
(Stranden 2008). En full vanndekning i hele fossens bredde skjer ikke før ved vannføringer på 0,5 m³/s 
og høyere. Med den foreslåtte minstevannføring om sommeren på 0,33 m³/s vil det være overløp med 
slik vannføring omtrent 15 % av tiden. Dersom minstevannføringen sommerstid settes til 0,5 m³/s – 
når slike vannmengder er tilgjengelig, vil fossen ha ”full bredde” omtrent 45 % av tiden gjennom året, 
og over 90 % av tiden på sommeren.  

• Minstevannføring på 0,5 m³/s om sommeren foreslås for å opprettholde ”full” foss 
• Installasjon for slipp av minstevannføring må sikre vanndekning i hele fossens bredde  

 
 
ANLEGGSTEKNISKE INNRETNINGER 
 
Det anbefales at vanninntaket og adkomstvei med tunnelinnslag mot kraftverk får en god plassering i 
terrenget og at det legges vekt på landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning. Det anbefales at 
riggområdene avgrenses fysisk slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter et større område en nødvendig.  
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VEGETASJON 
 
Etablering av vegetasjon er et viktig tiltak i forbindelse med ulike inngrep ved vannkraftutbygging, 
f.eks. langs veiskråninger, riggområde m.m. God vegetasjonsetablering bidrar til et landskapsmessig 
godt resultat. Det er spesielt viktig at revegeteringen av veiskråninger bruker stedegen vegetasjon. I 
dette tilfellet er det lite jordsmonn og dermed små mengder lokal avdekningsmassene som kan 
gjenbrukes for å revegetere. 
 
 
DEPONERING AV MASSER 
 
Også det foreslåtte massedeponi på Neteland må utformes med hensyn på plassering i terrenget og det 
må det legges vekt på landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning til det kulturlandskapet som her 
berøres. Dersom større deler av massene kan benyttes til andre tiltak i Kvam herad, bør dette 
foretrekkes heller enn omfattende lokal deponering på Neteland 
 
 
AVFALL OG FORURENSNING 
 
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. 
 
Forurensing til luft eller vann er ikke omfattet av denne konsekvensvurderingen for landskap.  
 
 
 
 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 
Det ansees ikke nødvendig med flere undersøkelser eller oppfølging av de foretatte undersøkelsene i 
forbindelse med vurderingen av søknaden eller utforming av eventuelle konsesjonsbetingelser. 
 
Ved gjennomføring av utbyggingen vil det i perioder bli relativt mye aktivitet i området ved Neteland, 
men det ansees ikke nødvendig med egen overvåking av hvorvidt dette får betydning for oppfatningen 
av landskapet.  
 
I driftsfasen er inngrepet i liten grad synlig, og vurderingen av effektene på landskapet er forsøkt gjort 
i dette KU-en. Det ansees unødvendig med videre overvåking med fotografering av fossen, men 
logging av vannføring i Tokagjelet før utløp fra kraftverket ventes pålagt i konsesjonsvilkårene.  
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