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FORORD 
 
Fallrettseierne langs Steinsdalselva 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 naturverneområder 
 Fisk og ferskvannsbiologi, vannkvalitet og vanntemperatur  
Naturressurser 
 Landbruk og skogbruk,  Vannkvalitet, forurensning og vannforsyning 
Samfunnsinteresser 
 Friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, inkludert jakt og fiske  
 
SWECO har utarbeidet rapport for kulturminner, og de øvrige etterspurte tema er vurdert direkte i 
selve søknaden. Rådgivende Biologer AS har bistått med dette i samarbeide med Norconsult AS, som 
har utarbeidet selve søknaden. 
 
Denne rapporten omhandler temaene ”Friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, inkludert jakt og fiske” 
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 2009. 

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke.  
Konsekvensutredning for friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, med jakt og fiske 
Rådgivende Biologer AS rapport 1260, ISBN 978-82-7658-716-6, 34 sider. 
 

Fjellkraft AS ønsker å bygge Tokagjelet kraftverk i Kvam herad. Rådgivende Biologer AS har 
gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på ”Friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, inkludert 
jakt og fiske”. Datagrunnlaget for vurderingene er vurdert til ”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 Steinsdalselva. 
 
Slukevnen er foreløpig satt til 10 m³/s, som tilsvarer to 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.  
 
 
FRILUFTSLIV OG FERDSEL 
 
Kvamskogen er det viktigste utfartsområdet for Bergen, og dermed også det viktigste på Vestlandet og 
et av de viktigste i hele landet. Kvamskogen ligger bare 45 minutter med bil fra Bergen og 10 minutter 
frå kommunesenteret i Norheimsund, og området har store muligheter for både turgåing og alpinsport.  
 
Tre områder på Kvamskogen er svært viktige regionale friluftsområde, og i tillegg er resten av 
området i nord gitt verdien viktig. Disse områdene har nærhet til store befolkningskonsentrasjoner og 
mange brukere fra flere kommuner. Dessuten dreier det seg om større, sammenhengende tur- og 
naturområde i fjellet med spesielle kvaliteter som til sammen gir det regional verdi.   
 
På Kvamskogen var det i mai 2007 omtrent 1800 hytter, og kommunedelplanen for Kvamskogen fra 
2007 angir potensialet til over 4600 hytter samlet. Allerede i dag er Kvamskogen Norges 3. største 
hytteområde. 
 
Riksvei 7 (tidligere E68) er hovedferdselsåren over Kvamskogen, mellom Samnanger og 
Norheimsund. Veien følger lavpunktet i terrenget, langs med Samnangervassdraget opp til vannskillet 
ved Jonshøgdi og så langs Steinsdalsvassdraget til Tokagjelet. Trafikktellinger viser at mye av 
trafikken er knyttet til ferdselen til alpinanleggene og hytteområdene. Kvamskogen hadde i 2003 en 
årsdøgntrafikk på 2099 kjøretøy. Trafikken har økt i vintermånedene de ti siste årene, mens resten av 
året har trafikken vært stabil.  
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Det blir hver vinter preparert turløyper på over 60 km på Kvamskogen. De fleste av disse har 
utgangspunkt fra en av de store parkeringsplassene. Sommerstid er det også et omfattende nett med 
stier i fjellområdene rundt Kvamskogen. Kvam turlag, et lokallag av Bergen Turlag, arrangerer turer 
og merker og vedlikeholder stier i fjellområdet Kvamskogen – Hamlagrø – Øystese 
 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV OG FERDSEL 
 
Tokagjelet Kraftverk vil i anleggsfasen ha desidert størst aktivitet i området ved Neteland. På 
Kvamskogen blir det kun et lite inngrep ved etablering av terskel og inntak ved utløpet av Longvotni. 
Dette arbeidet er av svært begrenset omfang i forhold til alt det andre som skjer på Kvamskogen med 
veibygging og utbygging av hele hyttefelt.  
 
Anleggsaktiviteten på Neteland vil i beskjeden grad være synlig fra RV7, men for dem som parkerer 
og tar turen på gamleveien i Tokagjelet, vil anleggsområdet være meget synlig. I hvor stor grad dette 
vil påvirke friluftsliv og ferdsel er imidlertid høyst usikkert. Størst synlighet vil massedeponiet ved 
Neteland ha i terrenget. Men anleggsaktivitet er vanlig langs veiene våre, og de som får innsyn fra 
ferdselsåren RV 7, har passert mange slike aktiviteter enten på Kvamskogen eller i tettbebyggelsene i 
Norheimsund / Øystese.  
 
Tokagjelet kraftverk vil kunne stabilisere vannstanden i Longvotni, noe som vil føre til noe redusert 
risiko for flom, overvann på isen vinterstid og utrygg is. De store flommene blir imidlertid tilnærmet 
som før, og mildere vintre vil kunne motvirke denne virkningen. 
 
I denne sammenheng er anleggsarbeidet ved Neteland vurdert å ha liten negativ virkning for friluftsliv 
og ferdsel. 

• Anleggsfasen er vurdert å ha ubetydelig negativ virkning for friluftsliv og ferdsel 
• Og med høy verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
Driftsfasen ved Tokagjelet kraftverk vil ikke påvirke friluftsliv eller ferdsel. Anlegget vil i liten grad 
skille seg ut fra øvrige menneskelige byggverk i områdene.  

• Driftsfasen er vurdert å ha ingen virkning for friluftsliv og ferdsel 
• Og med høy verdi får en dermed ubetydelig konsekvens ( 0 ).  

 
 
REISELIV OG TURISME 
 
På Kvamskogen er det bygget ut omfattende alpinanlegg, og med under en times kjøring fra Bergen er 
disse populære gjennom hele vinteren. Her er 16 skiheiser, stolheis opp til 940 moh., akebakker, mer 
enn 30 alpinløyper og 3 barneskitrekk. 
 
På Kvamskogen er det kafeteria, storkiosk/kiosk ved Ungdomsheimen, Kvamskogen Aktiv, NAF Kro 
og Camping og ved Jonshøgdi. Det er også mulighet for overnatting ved flere av disse stedene, og det 
er flere campingplasser langs veien fra NAF mot Tokagjelet. Det er også planlagte leiligheter for utleie 
i Furedalen. Vinterstid er det dessuten varmestuer og servering ved de fleste av skianleggene.  
 
Kommunedelplanen for Kvamskogen har pekt ut to senterområder som vil bli videreutviklet med 
hensyn på servicetilbudet i forbindelse med de videre utbyggingene i området, og dette vil også 
komme annen turisme og reiseliv til gode. 
 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR REISELIV OG TURISME 
 
Reiseliv og turisme vil i liten grad bli berørt av Tokagjelet Kraftverk. Disse virksomhetene er 
lokalisert på Kvamskogen, og selv om det nok er en del turister som ferdes langs RV7 til og fra 
Kvamskogen, så vil ikke de oppleve dette som annet enn vanlig aktivitet i bebygde områder. 
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Virksomhetene på Kvamskogen vil verken ha støyplager, støvplager, ha innsyn til eller være hindret 
på andre måter av anleggsarbeidet, og enda mindre av et ferdigstilt Tokagjelet Kraftverk i driftsfase.  

• Anleggsfasen er vurdert å ha ingen virkning for reiseliv og turisme  
• Og med middels verdi får en dermed ubetydelig konsekvens ( 0 ).  

 
Ved den foreslåtte minstevannføring i Tokagjelet vil fossen ha redusert verdi, og dette kan påvirke 
turistenes opplevelse av fossen. Samtidig er det lite innsyn fra veien til fossen, slik at de færreste 
turistene vil ha noen opplevelse av denne fossen, om den er stor eller liten. Eneste gode innsynspunkt 
er ved avkjøring nedenfor den øverste tunnelen, og med stor fart på trafikken er dette en farlig 
parkeringsplass. Turister som kommer fra Kvamskogen har fossen i Tokagjelet bak seg, og har passert 
den mye mer spektakulære Fossen bratte / Brudesløret på vei opp mot Eikedalen. De som kommer 
motsatt vei kan til nød få et glimt av fossen, men har samtidig nettopp passert Steinsdalsfossen med 
gode vilkår for parkering og opplevelse ved å kunne spasere bak fossefallet. Fossen i Tokagjelet er 
heller ikke omtalt som noe viktig opplevelseselement i noen turistsammenheng. I denne 
sammenhengen er derfor en redusert foss bare vurdert å ha liten negativ virkning for turisme og 
reiseliv. 

• Driftsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for reiseliv og turisme  
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
 
JAKT OG FISKE 
 
Norheimsund hjortevald disponerer alle områdene på Kvamskogen i et område på 63 km² der en har 
fellingsløyve på 90 dyr. Dette er fordelt på de ulike grunneierne, og det er ikke tilgang på jakt for 
andre dersom de ikke går via en grunneier. Det går et par hjortetrekk på tvers av Tokagjelet, og det 
jaktes noe oppi selve gjelet på veisiden ved disse krysningspunktene. Ved store vannføringer i elven 
kan hjorten få problem med kryssingen, og det har druknet en del hjort i elven opp gjennom årene.  
 
Elgen er på veg inn i regionen, men hittil har det ikke vært jaktet på elg i Kvam. Reinstammen på 
Kvamskogen vandrer fritt mellom Gråsida på Voss, i Hamlagrøtraktene og mot Vaksdalsfjellene. Det 
er organisert jakt på disse dyrene ved at det hvert år tas ut kjøtt av de ulike fire bygdelagene som 
disponerer arealene. Det er ikke utlagt jaktkort for denne stammen.  
 
Det jaktes småvilt i området, både orrfugl, hare og rype. For denne jakten er det anledning å kjøpe 
jaktkort for dager eller hel sesong også for andre enn grunneiere. I Kvam blir det solgt jaktkort i regi 
av grunneierlag. 
 
På Kvamskogen er det lite utviklet samarbeid om salg av fiskekort, og Longvotni har en tett bestand 
av aure. I Tokagjelet finnes en resident bestand av aure, som delvis er påvirket av fisk som slipper seg 
ned fra Longvotni, men en viss egenrekruttering forekommer også i elven. Det forekommer noe fiske i 
Tokagjelet ved lave vannføringer, og det er tatt fisk på mellom 0,5 og 1 kg. 
 
Det selges fiskekort for fiske på lakseførende strekning i Steinsdalselva, der det er en relativt tallrik 
bestand av sjøaure og truet bestand av laks som er fredet. Aurebestanden var tidligere kjent for sine 
store individer, og seinest i 2007 skal det ha blitt sett fisk på 10-14 kg. 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR JAKT OG FISKE 
 
Vilkår for jakt og fiske i området vil i liten grad bli berørt av Tokagjelet Kraftverk. Konsekvenser for 
fiskebestandene i Longvotni og Steinsdalselva er vurdert i egen KU (Hellen mfl 2009), og verken 
anleggsfasen eller driftsfasen vil ha særlig betydning for fisken og fisket. I anleggsfasen vil tilførsler 
til elven i korte perioder føre til redusert fiskemulighet, og anleggsaktivitet ved Neteland vil medføre 
noe støy som kan fortrenge hjorten fra de anleggsnære områdene i jakttiden.  

• Anleggsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for jakt og fiske  
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  
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Redusert vannføring i Steinsdalselva i Tokagjelet vil kunne medføre betydelig lenger perioder der det 
kan fiskes i selve Tokagjelet. Videre vil sjansen for at hjort blir tatt av vannstrømmen ved kryssing av 
elven bli redusert. For begge forhold er dermed redusert vannføring vurdert å ha en liten positiv 
virkning. 
 

• Driftsfasen er vurdert å ha liten positiv virkning for jakt og fiske  
• Og med middels verdi får en dermed liten positiv konsekvens( + ).  

 
 

Tabell 1. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved etablering av Tokagjelet 
Kraftverk i Kvam herad 
 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

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

Liten negativ ( - ) Anlegg: 
Friluftsliv & ferdsel 

Drift: 

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

                                          
Ubetydelig ( 0 ) 

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

Ubetydelig ( 0 ) Anlegg: 
Reiseliv & turisme 

Drift: 

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

                               
Liten negativ ( - ) 

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

Liten negativ ( - ) Anlegg 
Jakt & fiske 

Drift: 

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

                                                     
Liten positiv ( + ) 

 
 
0-ALTERNATIVET 
 
Den videre utvikling på Kvamskogen vil medføre en betydelig økning i trafikk og bruk av områdene, 
og sammen med muligheter for kraftlinjer og vassdragsreguleringer oppe i de inngrepsfrie områdene 
nord for Kvamskogen, kan det tenkes at det samlet sett vil føre til et så stort press på området at 
opplevelsesverdien blir negativ for brukerne. Områdets verdi som friluftsområde vil på den annen side 
øke jo flere brukere som har nærtilgang til området, og med mer enn en dobling i hytteantallet vil 
infrastruktur og service-sentre bli bygget ut også til nytte for turisme og reiseliv. Mulige klimaendring 
med mildere og våtere vintre er ikke hensyntatt da det ventes at dette eventuelt vil ligge noe lenger 
fram i tid. 

• 0-alternativet er vurdert å ha liten positiv virkning for friluftsliv og ferdsel, turisme og 
reiseliv ved Kvamskogen. 

• Og med stor verdi får en dermed liten positiv konsekvens( + ) av 0-alternativet  
 
AVBØTENDE TILTAK 
 
Anleggsarbeide i og ved viktige friluftsområder 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 ikke foreslått behov for minstevannføring for å sikre fossen i Tokagjelet med hensyn på 
friluftsliv eller turisme. Det er flere mye mer spektakulære fosser på begge sider av Kvamskogen, og 
det er marginalt med innsyn til fossen i Tokagjelet fra RV7.  
 
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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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 
 
 
BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Det ansees ikke nødvendig med flere undersøkelser eller oppfølging av de foretatte undersøkelsene i 
forbindelse med vurderingen av søknaden eller utforming av eventuelle konsesjonsbetingelser.  
 
Siden det meste av arbeidet med kraftverket vil være koblet til området ved Neteland, og det ikke er 
ventet særlige virkninger på ferdsel eller friluftsliv her, er det heller ikke nødvendig med 
oppfølgingsundersøkelser verken i anleggs- eller driftsfasen.  
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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 Steinsdalselva 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 Steinsdalselva 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. 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 delutredningen for 
naturressurser, med deltemaene ”Jord- og skogbruk”, ”Vannkvalitet, vannforurensing og 
vannforsyning” og ”mineraler og masseforekomster”: 
 
Friluftsliv og reiseliv 
 
Konsekvensene for friluftsliv, herunder fritidsfiske og jakt, skal utredes for tiltaks- og 
influensområdet. Bruken av området til tur- og friluftsaktiviteter skal beskrives og registrerte 
områder (flerdagtur, dagstur- og nærturområde), anlegg og traseer (stier og skiløyper) skal 
kartfestes og beskrives ut fra deres funksjon, dagens bruk og eksisterende tilgjengelige alternativer. 
  
Hytter og fritidshus skal markeres på kart. Reiselivsaktiviteter knyttet til sportsfiske, rafting, camping 
og ferdsel/rasting (tilrettelagte rasteplasser) langs Rv 7 m.v., og planer for fremtidig utvikling av 
området til slike aktiviteter skal også inngå i beskrivelsen. Eventuelt kan aktiviteter primært knyttet til 
reiseliv beskrives i sin helhet under vurderingen av konsekvenser for næringsliv og sysselsetting  
 
Verdivurderingen i forhold til friluftsliv gjøres på bakgrunn av landskapskvalitetene og 
opplevelsesverdiene som finnes i området og områdets egnethet for ulike aktiviteter, samt den faktiske 
bruken av området, og ut fra eventuelle foreliggende planer. 
 
Virkningene av tiltaket på friluftslivsinteressene skal beskrives. Det skal gjøres en vurdering av 
hvordan tiltaket (pga. reduksjon i vannføring, arealbeslag, endret adkomst, støy m.v.) vil påvirke 
opplevelsesverdiene, dagens bruk og områdets egnethet for friluftsliv, samt i forhold til eventuelle 
planer for tilrettelegging m.v. for friluftslivsaktiviteter. 
 
Metodikken beskrevet i DN-håndbok 25: "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder" og 
DN håndbok 18 "Friluftsliv i konsekvensutredninger" skal legges til grunn for utredningen. 
Utredningen for friluftsliv skal samordnes med utredningene på landskap og kulturhistorie. 
 
 
GENERELL METODE 
 
Beskrivelsen av friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv bygger på informasjon tilgjengelig gjennom kart- og 
litteratur, Internett, samt befaringer i området samtidig med øvrige fagtema.  
 
Datagrunnlaget regnes som godt i forhold til den aktuelle utredningsoppgaven, men grunnlaget for 
vurdering av virkninger og konsekvenser er mangelfullt. Erfaringer med konsekvenser av liknende 
tiltak andre steder har vært vanskelig å oppdrive, både for friluftsliv og reiseliv/turisme. Det er derfor 
knyttet stor usikkerhet til vurderingen av virkninger og konsekvenser for disse temaene. 
 

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).  
 
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):  
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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 7. 
 

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  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. De behandlete tema er gitt i tabell 4.  
 
KRITERIER FOR VURDERING AV FRILUFTSLIV 
 
Definisjoner 
I Direktoratet for naturforvaltings håndbøker (håndbok 18 og 25) definerer friluftsliv som ”Opphold 
og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.” Det 
understrekes at opplevelsen er sentralt. I opplevelsen inngår også de fysiske omgivelsene aktiviteten 
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foregår innenfor, og verdier i forhold til friluftsliv har derfor mye til felles med landskapsverdier. 
Friluftsliv kan også ha en del felles med reiseliv, fordi friluftsaktiviteter av og til kan være et motiv for 
å reise til et område. I denne utredningen inngår følgende elementer i begrepet friluftsliv: 
• Aktiviteter som vanligvis oppfattes som friluftsaktiviteter er bl.a. fotturer, skiturer, padling, jakt- og 

fisketurer.  
• Aktiviteter som ligger i grenselandet mellom friluftsliv og andre fritidsaktiviteter, som f.eks. 

sykkelturer og motorisert båtutfart, og som foregår i naturomgivelser på friluftslivets premisser. 
• Fritidsboliger (fritidshus og hytter), jf. utredningsprogrammet. 
 
Kriterier for verdisetting 
Verdien av et område for friluftsliv vil i stor grad være subjektiv. Vi har valgt å følge kriteriene i DN-
håndbok 18/2001 Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven (Direktoratet for 
naturforvaltning 2001). Her er bruksfrekvens og opplevelsesverdi sentrale begreper (tabell 2). DN-
håndbok 18 opererer med fem verdiklasser. For å tilpasse disse til et tredelt verdisettingssystem er de 
to ”øverste” klassene slått sammen til en, det samme gjelder de to ”nederste”, mens klassen middels 
verdi er uforandret. 
 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting friluftsliv. 

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Friluftsliv 
Kilde: DN-
håndbok 18 

a) Området er mye brukt i dag 
b) Området er ikke mye brukt i dag, 

men oppfyller ett av følgende 
kriterier: 

 Landskap, naturmiljø eller 
kulturmiljø har opplevelses-kvaliteter 
av stor betydning 

 Området er godt egnet for en 
enkeltaktivitet som det lokalt/ 
regionalt/nasjonalt ikke finnes 
alternative områder til av noenlunde 
tilsvarende kvalitet 

 Området har et mangfold av 
opplevelsesmuligheter i forhold til 
landskap, naturmiljø, kulturmiljø 
og/eller aktiviteter 

 Området inngår som del av en større, 
sammenhengende grønnstruktur av 
stor verdi, eller fungerer som 
ferdselskorridor mellom slik 
områder, eller som adkomst til slike 
områder 

 Området har stor symbolverdi 

a) Omr. har en del bruk i dag 
b) Omr. er lite brukt i dag, 

men oppfyller ett av 
følgende kriterier: 

 Landskap, naturmiljø eller 
kulturmiljø har visse 
opplevelseskvaliteter 

 Området er egnet for en 
enkeltaktivitet som det 
lokalt/regionalt/ nasjonalt 
ikke finnes alternative 
områder til 

 Området inngår som del av 
en større, 
sammenhengende 
grønnstruktur av en viss 
verdi, eller fungerer som 
ferdselskorridor mellom 
slik områder, eller som 
adkomst til slike 

 Området har en viss 
symbolverdi 

 Området er lite brukt 
i dag. 

 Området har heller 
ingen 
opplevelsesverdi 
eller symbolverdi av 
betydning. Det har 
liten betydning i 
forhold til den 
overordnete 
grønnstrukturen for 
de omkringliggende 
områder 

 Ingen kjente 
friluftsinteresser 

 

En utfordring ved vurdering av verdier og konsekvenser både for landskap og friluftsliv er i hvor stor 
skala en skal operere, dvs. hvor store områder som bør regnes som influensområde ved vurderingen. 
Dette vil i stor grad være subjektive vurderinger. I dette tilfellet vil en for eksempel kunne regne alle 
områder linjen vil være synlig fra som influensområde, men her må en opplagt gjøre en viss bruk av 
skjønn. 
 
Når det gjelder hytter/fritidsboliger er det ikke utviklet noen tilsvarende standardisert fremgangsmåte 
for å vurdere verdien av et område. Vår vurdering av verdi bygger på en skjønnsmessig vurdering bl.a. 
ut fra antall kartfestede fritidsbygg og eventuelle reguleringsplaner i nærheten av linjetraseen. Aktuelle 
bygg er bare i liten grad befart, og ved vurderingen er det derfor ikke tatt hensyn til den enkelte 
bygnings forfatning og bruksfrekvens.  
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KRITERIER FOR VURDERING AV TURISME/REISELIV 
 
Det finnes få utredninger av temaet reiseliv/turisme i forbindelse med tiltak som dette, og det er ikke 
utviklet noen standardisert metodikk for å vurdere verdi og konsekvenser i forbindelse med slike 
tiltak. Vår vurdering av verdier og konsekvenser bygger på informasjon om utleiehytter, muligheter 
for camping og andre fasiliteter knyttet til turisme. Informasjonen er hentet inn gjennom Internett og 
kontakt med kommune og reiselivsnæring. 
 
Både verdi, virkning og konsekvenser for reiseliv/turisme er vanskelig å vurdere. Verdien av 
turisme/reiseliv er knyttet til de verdier turistene legger igjen eller den verdiskapingen turisme fører til, 
i dette tilfellet først og fremst i lokalsamfunnet. Dette kan det ofte være vanskelig å få god oversikt 
over. Når det gjelder virkning og konsekvenser av et tiltak på turismen, vil også dette indirekte dreie 
seg om tap av inntekter for lokalsamfunnet, mens den direkte virkningen er redusert eller økt 
turisttilstrømning.  
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE 
 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det inntaket 
ved Longvotni, atkomstvei og massedeponi ved Neteland. 
 
Influensområdet omfatter både selve tiltaksområdet og arealer rundt, der tiltaket kan tenkes å påvirke 
friluftslivet eller reiselivet i området.  
 
Både i forhold til friluftsliv og reiseliv kan influensområdet tenkes å omfatte alle nærliggende områder 
og særlig der tiltaket er synlig fra. I denne utredningen opererer vi ikke med noe klart definert 
influensområde, og det er hensyntatt de føringer NVE har gitt for gjennomføringen av 
planprogrammet. Vurderingene er gjort ut fra kjennskap til Kvamskogen som bruksområde. 
 
 

 
 

Figur 8. Vårsteming ved Longvotni. 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1260 19

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
 
Det planlagte Tokagjelet Kraftverk ligger i Kvam herad i Hordaland fylke. Inntak blir i utløpet av 
Longvotni på Kvamskogen. Kvamskogen er fjellplatået mellom Samnanger og Kvam, der selve 
Kvamskogen er omkranset av relativt høye fjell for området, med Kvam herad sitt høyeste punkt 
Fuglafjellet med 1334 moh. i nord. Fjellene har avrundete former, og skoggrensen går på omtrent 7650 
moh. Kvamskogen har subalpin bjørkeskog, og med Steinsdalsvassdragets øvre deler ligger sentralt 
med Longvotni som den største innsjøen der utløpet stuper ned i en 25 meter høy foss til Tokagjelet.  
 
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 Steinsdalselva 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. 
 
 
FRILUFTSLIV OG FERDSEL 
 
Kvamskogen er det viktigste utfartsområdet for Bergen, og dermed også det viktigste på Vestlandet og 
et av de viktigste i hele landet. Kvamskogen ligger bare 45 minutter med bil fra Bergen og 10 minutter 
frå kommunesenteret i Norheimsund, og området har store muligheter for både turgåing og alpinsport. 
 
Kvamskogen er et viktig regionalt friluftsområde og etter SSB sine normer karakterisert som Norges 
3. største hytteområde. Kvamskogen er et viktig rekreasjons- og hytteområde, med store naturverdier i 
hovedsak knyttet til de viktige myr områdene. Området har godt utbygd infrastruktur og hyttene har 
kort veg til uberørte naturområder på hele Kvamskogen. Kvam herad har utarbeidet en egen 
kommunedelplan for Kvamskogen, og Kvam har satt seg klare mål for utvikling av friluftslivet i 
kommunen: 
 
 
Mål for utvikling av friluftslivet i Kvam Herad: 
 
• Kvam herad skal sikra område med gode kvalitetar som gjer det mogeleg å driva friluftsliv i 

nærmiljøet, ved sjøen og i ”urørt” natur, som ein helse-, trivselskapande og naturvenleg aktivitet. 
• Leggja til rette for fritidstilbod som gjev alle innbyggjarane og tilreisande i Kvam eit variert og 

godt fysisk og sosialt aktivitetstilbod med sikte på å styrkja helse, trivsel og fellesskap. 
• Det skal utviklast nye hytteområde som tek omsyn til og legg vekt på estetikk, natur, friluftsliv, 

kulturlandskap og rekreasjon. 
 
 
FRILUFTSOMRÅDER  
 
Det ble i 2008 foretatt en kartlegging og verdisetting av regionalt viktige områder fro friluftsliv i 
Hordaland (Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune 2008). Kvamskogen er anført 
som svært viktige regionale friluftsområde (figur 9), både fordi området har stort nedslagsfelt og 
mange brukere fra flere kommuner. Dessuten dreier det seg om større, sammenhengende tur- og 
naturområde i fjellet med spesielle kvaliteter som til sammen gir det regional verdi. Typiske andre 
regionale friluftsområde i fjellet i Hordaland finner en i Sysendalen på Hardangervidden.  
 
Tre områder på Kvamskogen er valgt ut som svært viktige, områdene Kvamskogen-Tveitakvitingen 
på 25 km², Kvamskogen-Steinskvanndalen på 26 km² og Sjusete området på 9 km². Disse ligger på 
begge sider av Kvamskogen, og i t tillegg er resten av området i nord, Bergsdalsfjellene, gitt verdien 
viktig (figur 9).  
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Figur 9. Regionale friluftsområder i Hordaland, utarbeidet av Fylkeskommunen / Fylkesmannen i 
2008.  
 
 
FRITIDSBOLIGER  
 
På Kvamskogen var det i mai 2007 omtrent 1800 hytter (figur 10), og kommunedelplanen for 
Kvamskogen fra 2007 angir potensialet til over 4600 hytter samlet. Allerede i dag er Kvamskogen 
Norges 3. største hytteområde. 
 
I de videre planene er særlig de to områdene som omtales som HO 05 og HO 08, som ligger sør for og 
nær planlagt inntak for Tokagjelet kraftverk (figur 11). 
 
KULTURVERDIER 
 
Verdien av et område for friluftsliv og ferdsel henger også sammen med opplevelsen av området, der 
både naturverdier og kulturverdier bidrar til det samlete inntrykket.  
 
Stølsområder 
 
Kvamskogen var tidligere benyttet som stølsområde, med sommerbeite for husdyr. Gjeldende 
kommunedelplan for Kvamskogen søker å sikre at de mest kjente stølene blir sikret i de store 
naturområdene som ikke skal benyttes til intensiv hyttebygging. Videre har ønsker en at det skal 
innarbeides hensyn til stølenes både i reguleringsplaner og i de enkelte byggesøknadene. Dette vil 
forhåpentligvis sikre økt opplevelsesverdi når en ferdes i disse områdene. Av slike viktige 
stølsområder kan nevnes: 

• Byrkjesete og Nyasete i nordøst, 
• Steinskvanndalen i nord 
• Gamlestølen i Skeiskvanndalen i nordvest 
• Mødalsseteren (Negerlandsbyen) i sørvest 
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Figur 10. Kart over de østligste delene av Kvamskogen med hyttene inntegnet. I dag er det omtrent 
1800 hytter på Kvamskogen, men kommunale planer antyder et potensiale på 4600 hytter i området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. De 7 byggeområdene som er 
foreslått og vurdert i kommunedelplan 
for Kvamskogen fra 2007 (Østerbø 
2007). Områdene HO 05 og HO 08 
ligger nær planlagt inntak for Tokagjelet 
kraftverk. 
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Gamleveien RV 7 i Tokagjelet 
 
Gamleveien på utsiden av Tokegjelet er en 
opplevelse, der veien klorer seg fast omtrent 75 
oppe i de stupbratte fjellsidene i gjelet som 
stedvis er 300m høyt fra elven i bunnen og til 
knekken øverst.  
 
Det nederste strekket av gamleveien er delvis 
restaurert, men her er ikke særlig stor 
parkeringsplass, og avkjørsel ved enden av den 
nedre tunnelen på RV 7 er farlig. Gamleveien er 
heller ikke sammenhengende atskilt fra dagens 
vei, der fartsgrensen er 80 km/t.  
 
Det er i dag ikke mulig å benytte gamleveien 
som tur- og sykkelvei, siden en er avhengig av å 
ferdes langs dagens smale RV 7 med mye trafikk 
og også i tunneler. Det kan synes vanskelig å 
tilrettelegge for gjennomgående sykkelvei langs 
gamleveien. 
 
 
Figur 12. Den nedre del av ”gamleveien” på 
utsiden av Tokagjelet er et flott kulturminne, som 
i dag er delvis satt i stand.  
 
 
FERDSEL 
 
Riksvei 7 (tidligere E68) er hovedferdselsåren over Kvamskogen, mellom Samnanger og 
Norheimsund. Veien følger lavpunktet i terrenget, langs med Samnangervassdraget opp til vannskillet 
ved Jonshøgdi og så langs Steinsdalsvassdraget til Tokagjelet. Veien var tidligere stamvei mellom Øst- 
og Vestlandet fram til desember 1991, da stamvegen østover ble lagt om Voss og etter hvert også via 
den nye Lærdalstunnelen over fjellet via Valdres. 
 
Fartsgrensen er 80 km/t på hele strekningen over Kvamskogen, og siden veien har både stigning og 
bratte svinger i begge ytterpunktene av Kvamskogen, blir selve strekningen over Kvamskogen til en 
naturlig "fartsetappe" med høg fart, noe som også er et problem spesielt i helger og ferier når det er 
mye folk også langs veien, og fordi det er mange avkjørsler til hytteområdene langs riksvegen. 
 
Det er foretatt trafikktellinger på RV 7, og resultatene for årene 2001 til 2007 er vist i figur 13. 
Spesielt for Kvamskogen er at trafikkmengden i hovedsak er knyttet til ferdselen til alpinanleggene og 
hytteområdene. Trafikkmengden i juli er for eksempel dobbelt så stor som i november-desember, og i 
påskeuken er det fire ganger så mye trafikk som de ukene i året med minst trafikk. Søndag har ofte det 
dobbelte av hverdagene. På en hverdag utenom ferier vil det meste av trafikken på Kvamskogen 
typiske være gjennomgangstrafikk. Typiske tall for Kvamskogen i 2003: 
 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) 2099 kjøretøy / døgn 
Sommardøgntrafikk (SDT) 2814 kjøretøy / døgn 
Julidøgntrafikk (JDT)  3056 kjøretøy / døgn 
Yrkesdøgntrafikk (YDT) 1905 kjøretøy / døgn 
Helgedøgntrafikk (HDT)  2532 kjøretøy / døgn 
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Gjennomsnittet for passeringer pr døgn i året (ÅDT = årsdøgntrafikk) har økt svakt fra like oppunder 
2000 passeringer i 2001 til omtrent 2002 passeringer i 2006. Den største økningen har en sett på 
vinteren, der en for eksempel i februar har hatt en økning fra 1700 biler/døgn i 2001 til 2600 
biler/døgn i 2005. Resten av året har trafikken vært forbausende stabil i perioden for månedene mai til 
og med desember. 
 

Figur 13. Månedsdøgntrafikk med årsgjennomsnitt for RV 7 på Kvamskogen for årene 2001-2007. 
Økningen har vært marginal i perioden (fra Kommunedelplan for Kvamskogen fra 2007). 
 
 
STIER OG SKILØYPER  
 
Det blir hver vinter preparert turløyper på over 60 km på Kvamskogen. De fleste av disse har 
utgangspunkt fra en av de store parkeringsplassene, og nettverket av preparerte løyper er delt opp i tre 
kategorier (figur 14): 
 
A-LØYPER: ca. 20 km som stort sett prepareres hver dag.  

• NAF-Furedalen-Mødal(Tjødnadalen)-Løkjen  
• Aktiven-Nedre Steinskvanndalen  
• Tokagjel - Byrkjeseter  
• NAF - Jonshøgdi  

B-LØYPER: ca. 20 km som prepareres frem til hver helg.  
• Måvotno-toppen Furedalen-Mødal  
• Jonshøgdi-Gråsteinsdalen-Burknaholo-Øvre Kvanndalen  
• Mødalselva-Husaleite-Løkjen  

C-LØYPER: ca 20 km som prepareres ved lengre perioder med stabilt vær.  
• Jonshøgdi-Måvotsheii-Fossdal  
• Husaleite-Skånavotno-Tokagjel  
• Tokagjel-sørside Longvotno-Løkjen  

 
Sommerstid er det også et omfattende nett med stier i fjellområdene rundt Kvamskogen. Kvam turlag, 
et lokallag av Bergen Turlag, ble opprettet i 1994, og arrangerer turer og vedlikeholder stier med 
varding og rydding på nordsiden av RV7 i fjellområdet Kvamskogen – Hamlagrø – Øystese, med 
følgende merkete ruter Kvamskogen og Eikedalen via Skeiskvanndalen mot Høgabu og Hamlagrø, 
Kvamskogen via Steinskvanndalen til Hamlagrø, og Fitjadalen til Hamlagrø. Kvam turlag har tilsyn 
med den nye turisthytten ved Vending. 
 
BADING  
 
Longvotni benyttes til bading sommerstid for de som holder til på de lokale hyttene. Det er ikke 
tilrettelagte badeplasser med tilhørende parkering for tilreisende. Steinsdalselven benyttes som lokal 
badeplass nedenfor Neteland, mens det ikke er noe slik aktivitet i selve Tokagjelet. For bading er det 
kun Longvotni som har lokal verdi.  
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Figur 14. Over 60 km med preparerte løyper på Kvamskogen (fra http://www.kvamskogen.no). 
 
 
TURISME OG REISELIV 
 
ALPINANLEGG 
 
På Kvamskogen er det bygget ut omfattende alpinanlegg, og med under en times kjøring fra Bergen er 
disse populære gjennom hele vinteren. Her er 16 skiheiser, stolheis opp til 940 moh, akebakker mer 
enn 30 alpinløyper og 3 barneskitrekk. 
 
Eikedalen skisenter er det største skianlegget, og det har Nord-Europas lengste stolheis. Anlegget har 
skiskole, skiutleie, flere varmestuer og en kafeteria. Anlegget ligger i Samnanger, lengst vekke fra 
Tokagjelet, nærmest Bergen. 
  
Furedalen Alpin har 2 store skitrekk hvert på 950 m og et barneskitrekk med tilsyn i skjermet 
område. Anlegget har 6 alpinbakker med til sammen 7.7 km lengde av ulik vanskelighetsgrad. Også 
her er det skiutleie og skiskole. 
 
Veteranen på Kvamskogen er Mødalstrekket. Trekket kan være starten på skituren og det tar deg opp 
i flott turterreng ved Mødalen. Her er det velpreparerte og familievennlige alpinløyper, og anlegget har 
både varmestue med servering samt skiutleie. 
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Aktiven skiheis AS ligger like ved Ungdomsheimen på Kvamskogen, med to skitrekk hver på 800 m 
og fire nedfartsløyper, ett skitrekk på 200 m med to nedfartsløyper, og ett kortere barnetrekk. Også her 
er det skiutleie og varmestue med kiosk. 
 
 

 
 

Figur 15. De fire alpinanleggene på Kvamskogen, med 16 skitrekk, mer enn 30 alpinløyper og 
stolheis opp til 940 moh i Eikedalen. 
 
 
SPISE- OG OVERNATTINGSSTEDER 
 
På Kvamskogen er det kafeteria, storkiosk/kiosk ved Ungdomsheimen, Kvamskogen Aktiv, NAF Kro 
og Camping og ved Jonshøgdi. Det er også mulighet for overnatting ved flere av disse stedene, og det 
er flere campingplasser langs veien fra NAF mot Tokagjelet. Det er også planlagte leiligheter for utleie 
i Furedalen. Vinterstid er det dessuten varmestuer og servering ved de fleste av skianleggene.  
 
Kommunedelplanen for Kvamskogen har pekt ut to senterområder som vil bli videreutviklet med 
hensyn på servicetilbudet i forbindelse med de videre utbyggingene i området, og dette vil også 
komme annen turisme og reiseliv til gode. 
 
 
JAKT OG FISKE 
 
Norheimsund hjortevald disponerer alle områdene fra Vangdal over fjellet og langs fjorden til 
Norheimsund, videre langs hele sørsiden av Steinsdalen og helt over mot Strandebarm, nordover 
Kvamskogen til grensen mot Samnanger, østover mot Øystese og ned Steinsdalen på nordsiden helt 
mot Norheim. Til sammen utgjør dette et område på 63 km²m der en både i 2008 og 2009 har 
fellingsløyve på 90 dyr. Dette er fordelt på de ulike grunneierne, og det er ikke tilgang på jakt for 
andre dersom de ikke går via en grunneier. 
 
Det går et par hjortetrekk på tvers av Tokagjelet, og dyrene går bratt ned, følger elven litt og oppigjen 
på andre siden. Det jaktes noe oppi selve gjelet på veisiden ved disse krysningspunktene. Ved store 
vannføringer i elven kan hjorten få problem med kryssingen, og det har druknet en del hjort i elven 
opp gjennom årene.  
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Elgen er på veg inn i regionen, men hittil har det ikke vært jaktet på elg i Kvam. 
 
Reinstammen på Kvamskogen vandrer fritt mellom Gråsida på Voss, i Hamlagrøtraktene og mot 
Vaksdalsfjellene. Det er organisert jakt på disse dyrene ved at det hvert år tas ut kjøtt av de ulike fire 
bygdelagene som disponerer arealene. Det er ikke utlagt jaktkort for denne stammen.  
 
Det jaktes småvilt i området, både orrfugl, hare og rype. For denne jakten er det anledning å kjøpe 
jaktkort for dager eller hel sesong også for andre enn grunneiere. I Kvam blir det solgt jaktkort i regi 
av følgende grunneierlag / områder  

• Øystese Aust grunneierlag 
• Øystese Vest grunneierlag 
• Skeiskvandalen, (8,5 km² leies ut til Bergen Jæger og Fiskerforening, kortsalg til medlemmer) 
• Området ved Iendefjell 
• Områdene på sørsiden under Tveitekvitingen (også utleid)  
• Fagrafjellområdet ned mot Neteland har felleskort for Byrkjeland, Neteland og Norheim 

 
 
FISKE 
 
På Kvamskogen er det lite utviklet samarbeid om salg av fiskekort, og Longvotni har en tett bestand 
av aure. I Tokagjelet finnes en resident bestand av aure, som delvis er påvirket av fisk som slipper seg 
ned fra Longvotni, men en viss egenrekruttering forekommer også i elven. Det forekommer noe fiske i 
Tokagjelet ved lave vannføringer, og det er tatt fisk på mellom 0,5 og1 kg. 
 
Det selges fiskekort for fiske på lakseførende strekning i Steinsdalselva, der det er en relativt tallrik 
bestand av sjøaure og truet bestand av laks som er fredet. Aurebestanden var tidligere kjent for sine 
store individer, og seinest i 2007 skal det ha blitt sett fisk på 10-14 kg. Begge bestandene er negativt 
påvirket av lakselus i fjorden, og det finnes en del rømt oppdrettslaks som sannsynligvis gyter og får 
avkom i elven.  
 
Innlandsfisket i seg selv anses å ha liten verdi, men siden tilgangen er så god, utgjør fisket en 
betydelig verdi som element i friluftsliv. Fisket etter laks i Steinsdalselva er fredet, men fisket etter 
sjøaure er tilgjengelig for allmennheten. Dette har middels til stor verdi. 
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SAMLET OPPSTILLING AV VERDI  
 
Verdien av de ulike fagtema er oppsummert i tabell 3. Dette gjelder for nærområdene til Tokagjelet 
Kraftverk, og det omfatter beskrivelse av en noe utvidet influensområde i forhold til den noe strengere 
definisjonen av området som blir påvirket av tiltaket. 
 

Tabell 3. Samlet oppstilling av verdivurdering av ”friluftsliv og ferdsel”, ”reiseliv og turisme”, med 
”jakt og fiske” i området for Tokagjelet kraftverk. 
 

Ressurs Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten          Middels           Stor 
Friluftsliv Viktig regionalt område. Kun lokal bading.  
 
Ferdsel 

RV 7 går gjennom området, 60 km preparerte 
skiløyper, merkete sommerstier av svært 
variert karakter 

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

Fritidsboliger Norges 3. største hytteområde, planer om 
4600 hytter, vel 1800 hytter i dag  

Turisme  4 alpinanlegg med over 30 nedfarter, 
barnevennlige traser  

Reiseliv  Flere serveringssteder, noen 
overnattingssteder med servering, noen 
campingplasser 

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

Jakt  90 hjort felles i stort hjortevald, småviltjakt 
for allmennheten på Kvamskogen 

Fiske  Fritt fiske på tett aurebestand i Longvotni, 
sjøaurefiske i Steinsdalselva, laksen fredet 

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

Samlet vurdering Middels til stor verdi  ⏐------------------⏐------------------⏐ 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 
 
Mulige virkninger av Tokagjelet Kraftverk blir vurdert separat for anleggsfase og driftsfase av 
kraftverket, for hver av de ulike fagtema ”friluftsliv og ferdsel”, ”reiseliv og turisme”, med ”jakt og 
fiske”. Verdivurderingen omfatter et noe utvidet område i forhold til det som blir vurdert med hensyn 
på virkningene, siden verdisettingen blir mindre anvendelig dersom man spesifikt konsentrerer seg om 
tiltaks- eller det umiddelbare influensområdet. 
 
Virkningene for friluftsliv og reiseliv er vurdert for de områder eller virksomheter som vil ha direkte 
innsyn til tiltaket. Ved mange større naturinngrep kan en nok anta at naturopplevelsen for brukerne av 
området i friluftssammenheng kan bli generelt redusert. Det samme kan sies om reiseliv/turisme der 
naturopplevelse er en viktig del av opplevelsen. Men hvordan naturinngrep påvirker bruksfrekvensen 
av et område eller tilstrømningen av turister er mer usikkert, og det er vanskelig å finne 
dokumentasjon på dette. 
 
I anleggsfasen vil det være snakk om virkninger som økt trafikk, støyplage, støvplage og det visuelle 
ved selve tiltaket. Ved driftsfasen vil det i hovedsak være det visuelle inntrykket av selve tiltaket eller 
virkninger som redusert vannføring i Tokagjelet som utgjør virkningene. For jakt og fiske kan det også 
tenkes at tiltaket vil påvirke atkomst til aktiviteten.  
 
 
VIRKNINGER VED 0-ALTERNATIVET 
 
Konsekvensene av det planlagte Tokagjelet Kraftverk 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 vil kunne påvirke bruken og opplevelsen 
av Kvamskogen. 
 
PLANLAGTE TILTAK 
 
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. Dette vil føre til en dobling av bruken av Kvamskog-
området, med en tilhørende økning også i trafikken.  
 
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 kunne få betydelig 
negativ virkning for opplevelsen av de viktige og svært viktige friluftsområdene nord for 
Kvamskogen. 
  
BKK har planer om fraføring av en innsjø oppe i nedbørfeltet over til Svartavatnet oppe i det regulerte 
nedbørfeltet til Samnangervassdraget. Reguleringer vil kunne medføre ulemper for ferdsel over 
innsjøen vinterstid, da isen vil kunne bli mindre sikker. Det er usikkert hvorvidt det er snakk om en 
omfattende regulering av innsjøen, noe som eventuelt vil virke negativt på opplevelsen av området.  
 
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 mildere, villere og våtere klima føre til at dagens bruk av Kvamskogen på sikt 
vil kunne endres. Dette ligger imidlertid eventuelt så langt fram i tid at det ikke er hensyntatt i denne 
vurderingen, der en søker et nærere perspektiv på utviklingen.  
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SAMLET VIRKNING AV 0-ALTERNATIVET 
 
Den videre utvikling på Kvamskogen vil medføre en betydelig økning i trafikk og bruk av områdene, 
og sammen med muligheter for kraftlinjer og vassdragsreguleringer oppe i de inngrepsfrie områdene 
nord for Kvamskogen, kan det tenkes at det samlet sett vil føre til et så stort press på området at 
opplevelsesverdien blir negativ for brukerne. Områdets verdi som friluftsområde vil på den annen side 
øke jo flere brukere som har nærtilgang til området, og med en dobling i hytteantallet vil også 
infrastruktur og service-sentre bli bygget ut også til nytte for turisme og reiseliv. 
 

• 0-alternativet er vurdert å ha liten positiv virkning for friluftsliv og ferdsel, turisme og 
reiseliv ved Kvamskogen. 

• Og med stor verdi får en dermed liten positiv konsekvens ( + ) av 0-alternativet  
 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV OG FERDSEL 
 
Tokagjelet Kraftverk vil i anleggsfasen ha desidert størst aktivitet i området ved Neteland. På 
Kvamskogen blir det kun et lite inngrep ved etablering av terskel og inntak ved utløpet av Longvotni. 
Dette arbeidet er av svært begrenset omfang i forhold til alt det andre som skjer på Kvamskogen med 
veibygging og utbygging av hele hyttefelt.  
 
Anleggsaktiviteten på Neteland vil i beskjeden grad være synlig fra RV7, men for dem som parkerer 
tar turen på gamleveien i Tokagjelet, vil anleggsområdet være meget synlig. I hvor stor grad dette vil 
påvirke friluftsliv og ferdsel er imidlertid høyst usikkert. Størst synlighet vil massedeponiet ved 
Neteland ha i terrenget. Men anleggsaktivitet er vanlig langs veiene våre, og de som får innsyn fra 
ferdselsåren RV 7, har passert mange slike aktiviteter enten på Kvamskogen eller i tettbebyggelsene i 
Norheimsund / Øystese.  
 
I denne sammenheng er anleggsarbeidet ved Neteland vurdert å ha svært liten negativ virkning for 
friluftsliv og ferdsel, med vekt på ferdsel. 
 

• Anleggsfasen er vurdert å ha ubetydelig negativ virkning for friluftsliv og ferdsel 
• Og med høy verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
Tokagjelet kraftverk vil bidra til å stabilisere vannstanden i Longvotni, noe som vil føre til noe 
redusert risiko for flom, overvann på isen vinterstid og utrygg is. De store flommene blir imidlertid 
tilnærmet som før, og mildere vintre vil kunne motvirke denne virkningen. Driftsfasen ved Tokagjelet 
kraftverk vil derfor ikke påvirke friluftsliv eller ferdsel. Anlegget i seg selv vil i liten grad skille seg ut 
fra øvrige menneskelige byggverk i områdene. Bading i Longvotni vil stort sett ikke bli berørt av 
tiltaket, men et svært begrenset område rundt inntaket vil ikke lenger være egnet til bading, mens 
tilsvarende området ned mot dagens utløp vil bli mer tilgjengelig.  
 

• Driftsfasen er vurdert å ha ingen virkning for friluftsliv og ferdsel 
• Og med høy verdi får en dermed ubetydelig konsekvens ( 0 ).  

 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR REISELIV OG TURISME 
 
Reiseliv og turisme vil i liten grad bli berørt av Tokagjelet Kraftverk. Disse virksomhetene er 
lokalisert på Kvamskogen, og selv om det nok er en del turister som ferdes langs RV7 til og fra 
Kvamskogen, så vil ikke de oppleve dette som annet enn vanlig aktivitet i bebygde områder. 
Virksomhetene på Kvamskogen vil verken ha støyplager, støvplager, ha innsyn til eller være hindret 
på andre måter av anleggsarbeidet, og enda mindre av et ferdigstilt Tokagjelet Kraftverk i driftsfase.  
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• Anleggsfasen er vurdert å ha ingen virkning for reiseliv og turisme  
• Og med middels verdi får en dermed ubetydelig konsekvens ( 0 ).  

 
Ved den foreslåtte minstevannføring i Tokagjelet vil fossen ha redusert verdi, og dette kan påvirke 
turistenes opplevelse av fossen. Samtidig er det lite innsyn fra veien til fossen, slik at de færreste 
turistene vil ha noen opplevelse av denne fossen, om den er stor eller liten. Eneste gode innsynspunkt 
er ved avkjøring nedenfor den øverste tunnelen, og med stor fart på trafikken er dette en farlig 
parkeringsplass. Turister som kommer fra Kvamskogen har fossen i Tokagjelet bak seg, og har passert 
den mye mer spektakulære Fossen bratte / Brudesløret på vei opp mot Eikedalen. De som kommer 
motsatt vei kan til nød få et glimt av fossen, men har samtidig nettopp passert Steinsdalsfossen med 
gode vilkår for parkering og opplevelse ved å kunne spasere bak fossefallet. Fossen i Tokagjelet er 
heller ikke omtalt som noe viktig opplevelseselement i noen turistsammenheng. I denne 
sammenhengen er derfor en redusert foss bare vurdert å ha liten negativ virkning for turisme og 
reiseliv. 
 

• Driftsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for reiseliv og turisme  
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER FOR JAKT OG FISKE 
 
Vilkår for jakt og fiske i området vil i liten grad bli berørt av Tokagjelet Kraftverk. Konsekvenser for 
fiskebestandene i Longvotni og Steinsdalselva er vurdert i egen KU (Hellen mfl 2009), og verken 
anleggsfasen eller driftsfasen vil ha særlig betydning for fisken og fisket. I anleggsfasen vil tilførsler 
til elven i korte perioder føre til redusert fiskemulighet, og anleggsaktivitet ved Neteland vil medføre 
noe støy som kan fortrenge hjorten fra de anleggsnære områdene i jakttiden.  
 

• Anleggsfasen er vurdert å ha liten negativ virkning for jakt og fiske  
• Og med middels verdi får en dermed liten negativ konsekvens ( - ).  

 
Redusert vannføring i Steinsdalselva i Tokagjelet vil kunne medføre betydelig lenger perioder der det 
kan fiskes i selve Tokagjelet. Videre vil sjansen for at hjort blir tatt av vannstrømmen ved kryssing av 
elven bli redusert. For begge forhold er dermed redusert vannføring vurdert å ha en liten positiv 
virkning. 
 

• Driftsfasen er vurdert å ha liten positiv virkning for jakt og fiske  
• Og med middels verdi får en dermed liten positiv konsekvens ( + ).  

 
 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved etablering av Tokagjelet 
Kraftverk i Kvam herad. 
 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

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

Liten negativ ( - ) Anlegg: 
Friluftsliv & ferdsel 

Drift: 

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

                                          
Ubetydelig ( 0 ) 

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

Ubetydelig ( 0 ) Anlegg: 
Reiseliv & turisme 

Drift: 

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

                               
Liten negativ ( - ) 

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

Liten negativ ( - ) Anlegg 
Jakt & fiske 

Drift: 

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

                                                     
Liten positiv ( + ) 
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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 
 
Anleggsarbeide i og ved friluftsområder med stor 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. Dette gjelder særlig 
for massedeponiet og riggområdene på Neteland. Anleggsområdet ved inntaket vil være svært 
begrenset i omfang 
 

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 disse periodene 
(Stranden 2008). En full vanndekning i hele fossens bredde skjer ikke før ved vannføringer på 1,0 m³/s 
og høyere. I KU for ”landskap” er det foreslått en minstevannføring sommerstid på 1,0 m³/s (Johnsen 
2009), men dette synes ikke nødvendig ut fra hensyn til friluftsliv eller turisme.  
 
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. 
Farlig område rundt inntaket bør markeres. 
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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.  
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Siden det meste av arbeidet med kraftverket vil være koblet til området ved Neteland, og det ikke er 
ventet særlige virkninger på ferdsel eller friluftsliv her, er det heller ikke nødvendig med 
oppfølgingsundersøkelser verken i anleggs- eller driftsfasen.  
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