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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 naturverninteresser 
 Ferskvannsøkologi med fisk og ferskvannsbiologi, vannkvalitet og vanntemperatur  
Naturressurser 
 Jordbruk og skogbruk 
 Vannkvalitet, forurensning og vannforsyning 
 Mineraler og masseforekomster 
Samfunnsinteresser 
 Friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, inkludert jakt og fiske  
 
Denne rapporten omhandler temaene ”Jordbruk og skogbruk”, ”Vannkvalitet, vannforurensning og 
vannforsyning” og ”Mineraler og masseforekomster” 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 naturressurser; Jord- og skogbruk, vannkvalitet, forurensning og 
vannforsyning og mineraler og masseforekomster.  
Rådgivende Biologer AS rapport 1261, ISBN 978-82-7658-717-3, 34 sider. 
 

Fjellkraft AS ønsker å bygge Tokagjelet kraftverk i Kvam herad. Rådgivende Biologer AS har 
gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ”Jordbruk, skogbruk og 
utmarksressurser”, ”Vannkvalitet, vannforurensning og vannforsyning” og ”Mineraler og 
masseforekomster”. 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.  
 
 
JORDBRUK, SKOGSBRUK OG UTMARKSRESSURSER 
 
Av Kvam herads samlete areal er 3,7 % dyrket mark, og omtrent en tredel av arealene i Kvam er 
skogsarealer. Innerst i Steinsdalen, ved Steine og Neteland, er det en rekke gårdsbruk, der flatene og 
liene er fulldyrket og lettbrukt jord, for det meste benyttet til gressproduksjon og husdyrhold. Den 
fulldyrkede marken på disse brukene utgjør 7,5 % av kommunens fulldyrkede areal. Bruken på 
Neteland har til sammen 40, melkekyr og 130 ungdyr, som i liten grad bruker tiltaksområdene. Lenger 
ned i dalen ved Steine er det relativt begrenset husdyrhold, med noen hester, ca 20 okser, 15 melkekyr 
og 20 ungdyr, samt 100 sauer som har beiteområde på Kvamskogen.  
 
Av det samlete landarealet i Kvam herad på 616 km² utgjør skogareal omtrent 200 km². Gran og 
furuskog utgjør 75 % av det drivverdiget volumet. Det økonomisk drivbare skogsarealet har omtrent 
75 % veidekkning. Det er også skog med god bonitet i selve Tokagjelet, men dette er ikke tilgjengelig 
for drift. 
 
Skognaturen i Kvam herad er svært variert, og det er lagt ut 6 naturreservat etter Naturvernloven, bl.a. 
fire edelløvskogreservat. Det er grunnlag for en omfattende hjortejakt i kommunen, som også er 
relativt rik på fiskeressurser. Det er også noe hjort og fiskeressurser i Tokagjelet.  
 
I en anleggsfase vil det være relativt stor trafikk, anlegg- og sprengningsarbeid som skaper rystelser og 
uroer husdyr. Beitelandet nær anleggsområdet blir mindre egnet, og i perioder helt uegnet. I 
forbindelse med etablering av ny tipp vil dyrket jordbruksland bli liggende brakk og være uegnet som 
dyrkningsmark. Økt trafikk kan også forsinke det daglige arbeidet i forbindelse med jordbruksdriften.  
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For skogbruket er det forventet små virkninger av det planlagte tiltaket. Jaktbart vilt vil i en 
anleggsfase bli noe mer sky pga økt støy og trafikk, og i mindre grad være jaktbar i influensområdet. 
 
Tippen som er planlagt i jordbruksområdet vil når den er etablert kunne gi et lettdrevet jordbruksareal 
med god drenering og relativt godt jordsmonn. Elven er ikke brukt som sjølvgjerde, eller til andre 
formål i forbindelse med jord eller skogbruksdrift, og redusert vannføring vil ikke få noen virkning.  
For skogbruk og utmarksressurser vil tiltaket ikke få noen virkning i en driftsfase. Generelt vil en 
utbygging sikre inntekter til gårdsbrukene i influensområdet og kan være med på å sikre en framtidig 
jordbruksdrift i dalen. I driftsfasen vil forholdene for jakt bli uforandret, og tilgjengeligheten til elven 
vil bli lettere.  
 
Tabell 1. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landbruk og skogsdrift med 
utmarksressurser ved etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad 
 

Tokagjelet 
Kraftverk 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

Liten/middels  negativ 
( -/-- ) 

Anlegg 
Landbruk  

drift 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

Liten positiv ( + ) 

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

Ubetydelig negativ  
( 0/- ) 

Anlegg 
Skogbruk 

drift 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

Ubetydelig ( 0 ) 

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

Liten negativ (-) Anlegg 
Utmarksressurs  

drift 

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

                                         
Ubetydelig ( 0 ) 

 
VANNRESSURSER 
 
Det er gjennomført mange resipientundersøkeleser av Steinsdalsvassdraget. Kloakksaneringen på 
Kvamskogen har hatt en gunstig effekt, og øverste deler av vassdraget ned til Neteland, er svært 
næringsfattig og har lavt tarmbakterieinnhold. Nedre del av vassdraget mellom Neteland og til 
Movatnet er tydelig påvirket av landbruksavrenning, som gir høyt næringsinnhold og stor 
bakterieforurensning nederst i vassdraget.  
 
Med hensyn på organiske stoff er vannkvaliteten ”God” eller ”Meget god” avhengig av 
måleparameter, både ved Longvotni og Neteland. Forholdene med hensyn på forsuring har bedret seg i 
vassdraget de siste 10 årene. Det er en viss forbedring i vannkvaliteten fra Longvoti til Neteland. 
Tilstandsklassen varier fra mindre god oppe til god ved Neteland. Innholdet av tarmbakterier er i 
perioder relativt høyt tilstandsklassen er ”dårlig” både ved Longvotni og ved Neteland med hensyn 
oppå tarmbakterier. Det er ingen forurensende kilder av betydning på strekningen som vil få fraført 
vann ved en eventuell utbygging. 
 
Det er ingen interesser knytt til ferskvannsressursene på den elvestrekningen som får fraført vann. I 
området ovenfor inntaket er det registrert tre grunnvannsbrønner boret i fjell, det er ingen 
vannforsyninger registrert på aktuell elvestrekning. Avløp fra alle husene på Neteland går via 
slamavskiller med sandfiltergrøfter. Avrenningen fra grøftene renner ut i Steinsdalselva, men nedenfor 
fraført strekning.  
 
Siden det ikke er tilførsler av forurensende stoffer av betydning på strekningen som får redusert 
vannføring vil dermed vannkvaliteten stort sett forbli uforandret. Det er noe grunnvannstilførsler og 
avrenning fra restfeltet, dette gir en noe bedre vannkvalitet med hensyn på forsuring i nedre del av 
berørt strekning. En kan vente noe avrenning fra vaskevann fra tunnelarbeid og tippen ved Neteland, 
dette vil gi økt turbiditet og økt innhold av ulike nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester og påvirke 
vannkvaliteten nedover i vassdraget. Påvirkningen vil være størst i anleggsfasen.  
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Tabell 2. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturressursene mineraler og 
masseforekomster ved etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad.  
 

Ferskvanns-
ressurser 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

Anlegg 
⏐--------------⏐-------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                               
Ubetydelig negativ 

( 0/- )

Drift 

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

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

Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
MINERALER OG MASSEFOREKOMSTER 
 
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. Det er ikke kartlagt 
viktige mineralske forekomster som vil bli berørt av tiltaket. Tiltaket får liten verdi knyttet til bergarter 
og malmer.  
 
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. Avsetnings-
områdene ved Neteland er verdisatt som viktig. Området kan betraktes som en forekomst av løsmasser 
som er vanlig og særs godt egnet som byggeråstoff og får dermed middels verdi 
 
Det er ingen kjente forekomster av mineraler og malmer i det aktuelle tiltaksområdet, og siden det 
planlagte kraftverket skal bygges i fjell i sin helhet, vil det heller ikke få noen virkning på slike 
naturressurser. Det er betydelige forekomster av løsmasser på Neteland. Det planlagte massedeponiet 
mellom Netelandshagen og Neteland vil bli lagt oppå noen av disse forekomstene, og gjøre deler av 
disse resurssene vanskelig tilgjengelig. Det vil ikke være noen forskjell på konsekvenser i anleggsfase 
og driftsfase for dette tema. 
 
Tabell 3. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturressursene mineraler og 
masseforekomster ved etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad.  
 

Mineraler og 
masseforekomster 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

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

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

Middels negativ  
( -- ) 

 

VIRKNINGER OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 
 
Jordbruksdrift og skogsdrift ved små bruk på Vestlandet er i tilbakegang. Nye generasjoner har større 
krav til fritid og husdyrhold er på retur. På Neteland er det imidlertid en del unge som har overtatt 
brukene og driver fremdeles med husdyr og melkeproduksjon, og det er en del småbarn i tunet (figur 
16). En kan likevel forvente en viss rasjonalisering og økt sambruk mellom bruken i framtiden. 
Sannsynligvis vil en del av den mer tungdrevne jorden i mindre grad bli utnyttet.   
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AVBØTENDE TILTAK 
 
For jordbruk og skogbruk vil det være en fordel om anleggsarbeidet legges utenom den mest aktive 
jordbruks- og skogbrukssesongen. Ved etablering av tipp på eksisterende jordbruksland, er det en 
fordel at arbeidet konsentreres til kortest mulig periode utenom vekstsesongen. For jaktbare 
utmarksressurser er det en fordel at anleggsarbeidet blir lagt på en tid av året da det ikke jaktes i 
område.  
 
Vaskevann fra tunnelarbeider og avrenningsvann fra anleggsområdet generelt og massedeponier bør 
sedimenteres før det går til vassdraget. For vassdragsnære steintipper, bør det etableres 
avskjæringsgrøft for oppsamling av avrenningsvann. Avrenning fra nye steintipper vil inneholde 
betydelige konsentrasjoner av nitrogenforbindelser, som kan være giftige for fisk. 
  
Det anbefales at tippen som er foreslått plassert ned mot elvekanten trekkes betydelig lenger opp i 
forhold til vassdraget, slik at det blir mulig å etablere en effektiv oppsamlings av avrenningsvann fra 
steinfyllingene. Dette vil også gjøre det mulig å bevare kantvegetasjonen langs vassdraget.  
 
Massedeponiet er tenkt plasser i områder med middels verdi for løsmasser, og vil vanskeliggjør 
tilgjengeligheten til denne ressursen, egnet avbøtende tiltak er å flytte deponiet til et område med 
mindre verdi. 
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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.  
 



 

 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1261 
 

9

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”: 
 
Jord- og skogbruk 
Det skal gis en beskrivelse av jord- og skogressursene i tiltaksområdet.  
Det skal videre redegjøres for dagens bruk og utnyttelse av planområdet og tilgrensende områder til 
jord- og skogbruksformål. Antall grunneiere, bruk av områder, dyr på beite etc. skal beskrives. 
Konsekvensutredningen skal omtale virkningene av tiltaket for denne næringen, for eksempel 
arealtap og endret eller redusert bruk av areal, samt ev. bortfall av naturlige gjerder og vann til 
jordvanning. Det skal fremgå om tiltaket kan komme i konflikt med nasjonale målsettinger om 
bevaring av dyrka mark (jf. DNs forutsetninger knyttet til unntaket fra Samlet plan). 
 
Vannkvalitet, vannforurensning og vannforsyning 
Vannkvaliteten i vassdraget skal undersøkes og eventuelle forurensningstilførsler og -kilder skal 
kartlegges. Det skal gjøres månedlige målinger av fargetall, turbiditet, næringsrikhet, surhet og 
tarmbakterier ved utløp Longvotni og ved Neteland ovenfor bebyggelsen. De ulike relevante 
forurensningstyper skal beskrives. Undersøkelsen skal avklare om endrede vannføringsforhold vil 
påvirke vannkvaliteten og forurensningsforholdene. Mulige virkninger av partikkelavrenning fra 
tunnelmasser skal vurderes særskilt, spesielt i forhold til sjøørretstammen i elva. Risiko for utslipp, 
og planlagte avbøtende tiltak i anleggsperioden skal beskrives. 
 
Eventuelle virkninger for vannforsyning for bosetning og hytter i området omtales og vurderes. 
 
Mineraler og masseforekomster 
Eventuelle mineraler og masseforekomster, herunder sand, grus og pukk, i området skal kort 
beskrives. Forekomstenes lokalisering og størrelse skal fremgå av beskrivelsen. 
 

AVGRENSING AV TEMA 
 
”Naturressurser” omfatter de ressursene som gir grunnlag for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærnæringene og foredlingsindustri. Vurderingene inneheld beskriving av både omfang og kvalitet 
av ressursene, men inneheld ikke den økonomiske utnyttinga av de eller bedriftsøkonomiske forhold. 
Vurderingene skal inneholde overordnete samfunnsøkonomiske vurderinger av ressursene. 
 
GENERELL METODE 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Datainnsamlingen innebærer i hovedsak innhenting av eksisterende opplysninger fra datakilder som 
kart, offentlige databaser, offentlige planer og mulige tidligere utredninger. Det er også hentet inn 
oversikter fra samtaler med aktuelle myndigheter, eierlag og interesseorganisasjoner. I tillegg er det 
utført egen synfaring. 
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VANNKVALITET 

Undersøkelsesprogrammet omfatter prøvetaking i de berørte vassdragselementene. Det er samlet inn 
vannprøver i 2007 og 2008, fra august 2008 er det samlet inn månedlige vannprøver i utløpet av 
Longvotni og ved Neteland, som også er analysert for tarmbakterier.  
 
Vannprøvene fra vassdragene er analysert for forsuringsparametre og næringsrikhet, med bla 
parametrene fargetall, turbiditet, fosfor, surhet og tarmbakterier. Betydelig datamengder fra tidligere 
undersøkelser av vannkvalitet er også tatt med. Dette danner grunnlag for vurdering av mulige 
endringer i forsuringsvannkvaliteter ved flytting/fraføring av vann, det vil kunne beskrive 
vassdragenes resipientforhold og virkning av fraføring, samt beskrive brukskvaliteter. SFT veileder 
97:04 er brukt til å klassifisere vannkvaliteten (SFT 1997). 
 
Tabell 4. Prøvetakingspunktene for vannprøver. 

Prøvested UTM koordinat Prøveparameter 

Longvotni 32V 0336093 6696076 

Neteland  32V 0337730 6695125 
Tarmbakterier, næringssalter, forsurende 
stoffer 

 
 

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):  
 

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. 
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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 5.  
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Tabell 5. Verdisetting av naturressurser etter handbok 140 (Statens vegvesen 2006). Reindrift og 
naturressurser knyttet ti marine forhold er utelatt. 
 
Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Jordbruksområde 
 

 Jordbruksareal i 
kategorien 16-20 
poeng  

 Jordbruksareal i 
kategorien 9-15 
poeng  

 Jordbruksareal i 
kategorien 4-8 poeng 

Skogbruksområde 
 

 Større skogareal med 
høy bonitet og gode 
driftsforhold 

 Større skogareal med 
middels bonitet og 
gode driftsforhold. 

 Skogareal med høy 
bonitet og vanlige 
driftsforhold.  

 Skogareal med låg 
bonitet 

 Skogareal med 
middels bonitet og 
vanskelige 
driftsforhold. 

Område med 
utmarksressurser 
 

 Utmarksareal med 
stor produksjon av 
matfisk og jaktbart 
vilt eller stort 
grunnlag for salg av 
opplevelser  

 Utmarksareal med 
mye beitebruk 

 Utmarksareal med 
middels produksjon 
av matfisk og jaktbart 
vilt eller middels 
grunnlag for salg av 
opplevelser  

 Utmarksareal med 
middels beitebruk 

 Utmarksareal med 
liten produksjon av 
matfisk og jaktbart 
vilt eller lite grunnlag 
for salg av 
opplevelser  

 Utmarksareal med 
liten beitebruk 

Område med 
bergarter / malmer 

 Store / rike 
forekomster av 
bergarter / malmer 
som er av nasjonal 
interesse  

 Større forekomster av 
bergarter / malmer 
som er vanlige og 
godt egnet for 
mineralutvikling eller 
til bygningsstein / 
byggråstoff (pukk)  

 Små forekomster av 
egnet bergarter / 
malmer som er 
vanlige  

Område med 
løsmasser 

 Store forekomster av 
løsmasser som er av 
nasjonal interesse 

 Større forekomster av 
løsmasser som er 
vanlig og særs godt 
egnet som 
byggeråstoff  

 Små forekomster av 
utnyttbare løsmasser 
som er vanlig 
forekommende 

 Større forekomster av 
dårlig kvalitet  

Område med 
overflatevann / 
grunnvatn 

 Vannressurser med 
særs god kvalitet, 
stor kapasitet og som 
mangler i området 

 Vannressurser av 
nasjonal interesse til 
energiformål 

 Vannressurser med 
middels god kvalitet 
og kapasitet til flere 
husholdninger 

 Vannressurser som er 
godt egnet til 
energiformål 

 Vannressurser med 
dårlig kvalitet eller 
liten kapasitet  

 Vannressurser som er 
egnet til energiformål

 



 

 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1261 
 

17

KRITERIUM FOR OMFANG 
 
Kriterium for vurdering av virkningene sitt omfang for naturressurser følger også Statens vegvesens 
handbok 140. Omfanget følger en femdelt skala, fra stort positivt omfang til stort negativt omfang. 
Oversikt over kriterium for vurdering av omfang er vist i tabellen under. 
 
Tabell 6. Kriterium for vurdering av omfang etter handbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 Stort 

positivt 
omfang 

Middels 
positivt omfang

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Ressurs-
grunnlag 
og 
utnytting 
av det  

Tiltaket vil i 
stor grad øke 
omfang av 
ressursgrunn-
laget og/eller 
kvalitet (lite 
aktuelt) 

Tiltaket vil øke 
omfang av 
ressurs-
grunnlaget 
og/eller kvalitet  

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
endra omfang 
av 
ressursgrunn-
laget og/eller 
kvalitet 

Tiltaket vil 
redusere omfang 
av ressursgrunn-
laget og/eller 
kvalitet 

Tiltaket vil i stor 
grad redusere 
omfang av 
ressursgrunnlaget 
og/eller kvalitet 
(lite aktuelt) 

 

AVBØTENDE TILTAK 
 
Tiltak som blir anbefalt eller foreslått for å redusere negative virkninger skal omtales som avbøtende 
tiltak. Mulige avbøtende tiltak er samlet i ett eget kapittel til slutt.  
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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 
inntaksområde, vei til kraftverket, mastepunkter med eventuell skoggater og deponiområder for 
sprengstein, samt anleggsriggområder. 
 
Influensområdet. Når det gjelder naturressurser vil influensområdet variere nokså mye fra tema til 
tema, og virkningene av tiltaket vil også være ulikt i anleggsfasen og ved driftsfasen seinere. Størst 
influensområde er å vente for tilførsler fra anleggsarbeidet til vassdraget. Da vil eventuelle 
vannforsyningsinteresser videre nedover i vassdraget kunne påvirkes. 
 
Når det gjelder jordbruksarealer vil influensområdet normalt ikke omfatte særlig større arealer enn 
tiltaksområdet, og normalt vil det også være mulig opprettholde normal drift under kraftlinjer, mens 
skogbruk blir mer påvirket av linjer. 
 
 
 

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.  
 
 
NATURGRUNNLAGET 
 
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 (figur 14). 
 
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.  
 
Årsnedbøren i feltet ligger rundt 3000-4000 mm per år. I de høyere delene av nedbøreltet kommer en 
del som snø på vinterstid. Normal middeltemperatur ligger på 6 til 8 °C (www.senorge.no).  
Influensområdet ligger i den sørboreale vegetasjonssone (Moen 1998), en sone dominert av barskog, 
men edelløvskog og orreskog finnes også. Mange av artene i sonen har krav til høy sommertemperatur 
(Moen 1998). I Moen (1998) ligger hele influensområdet i den klart oseaniske seksjon. Dette er en 
seksjon preget av vestlige arter, men pga relativt lave vintertemperturer inngår en del svakt østlige 
trekk.  
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JORDBRUK 
 
Kvam herad har et blandet næringsliv, med både tungindustri, småindustri og betydelige 
jordbruksinteresser. Hele 9,6 % av arbeidsstokken i Kvam er sysselsatt innen primærnæringene, med 
fruktdyrking langs fjorden og grasproduksjon med husdyrhold som dominerende innover den frodige 
og flate Steinsdalen fra Norheimsund. Av kommunens samlete areal er 3,7 dyrket mark, og omtrent en 
tredel av arealene i Kvam er skogsarealer (tabell 7).  
 

Tabell 7. Fordeling av markslag i Kvam herad (fra NIJOS). 
 

Markslag Areal -         %  
Fulldyrka mark 9,9 km² -  1,6 %  
Overflatedyrka mark 6,0 km² -  1,0 % 
Innmarksbeite 6,6 km² -  1,1 % 
Barskog 66,9 km² - 10,9 % 
Blandingsskog 18,4 km² -  3,0 % 
Lauvskog 113,0 km² - 18,3 % 
Skog på myr 5,3 km² -  0,9 % 
Myr 12,4 km² -  2,0 % 
Anna jorddekt fastmark 10,4 km² -  1,7 % 
Grunnlendt mark 144,5 km² - 23,5 % 
Fjell i dagen 13,3 km² -  2,2 % 
Annet ikke klassifisert areal 209 km² - 33,9 % 
Samla areal 616 km² - 100 % 

 
Innerst i Steinsdalen, ved Steine og Neteland, er det en rekke gårdsbruk, der flatene og liene er 
fulldyrket og lettbrukt jord, for det meste benyttet til gressproduksjon og husdyrhold. Fjellkraft AS har 
avtale med 28 grunneiere, som er knyttet til brukene med rettigheter i fallet i Tokagjelet og i og ved 
Steinsdalselva (tabell 8). Disse brukene utgjør 3,2 % av arealet i Kvam herad, men den fulldyrkede 
marken på disse brukene utgjør 7,5 % av kommunens tilsvarende areal. Disse brukene har til gjengjeld 
lite areal oppe på Kvamskogen og i kommunens høyereliggende områder. 
 
 
HUSDYRHOLD  
 
På Neteland har brukene 17/1 og 17/3 samdrift i felles fjøs med 40 melkekyr og 130 ungdyr. 
Ungdyrene går på beite i områdene sør og østover mot Tolo og Strandebarm, men kan også bevege seg 
over mot Tokagjel-området. De to brukene 17/2 og 17/7+8 har omtrent 70 vinterfôrete sauer, og også 
disse beiter i samme området.  
 
Brukene på Steine driver i liten grad med dyr. Bruk 19/16 har noen hester med lokalt beite nede på 
flatene i Steinsdalen. Bruk 19/21 har omtrent 15 melkekyr og 20 ungdyr, som beiter i Kvanndalen på 
Kvamskogen. Bruk 19/28 har omtrent 20 okser inne, og omtrent 100 sauer på beite i Kvanndalen på 
Kvamskogen. 
  
Ellers er det ingen andre av brukene på listen i tabell 8 som driver med dyr, og selve influensområdet 
til Tokagjelet Kraftverk er altså i svært liten grad benyttet til beite. Elven i Tokagjelet har heller ingen 
verdi som sjølgjerde. 
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Tabell 8. Fordeling av markslag på de aktuelle brukene i influensområdet til Tokagjelet Kraftverk i 
Kvam herad (fra NIJOS Gardskart-database). Alle tall er i dekar (1da=1000 m²=0,001 km²). 
 

Gnr / 
Bnr 

Fulldyrket 
jord  

Overflate 
dyrket  

Innmarks 
beite  

Prod. 
skog 

Annet 
markslag 

Ikke 
klassifisert Sum 

13/1 70,0 0,0 0,2 242,5 120,4 4,4 437,5 
13/2 0,0 0,0 0,0 145,1 43,5 7,4 196,0 
17/1 35,4 18,5 0,5 284,0 33,7 5,2 377,3 
17/2 7,3 0,0 0,0 79,8 2,9 3,4 93,4 
17/3 40,9 6,4 15,1 403,5 68,7 7,8 542,4 
17/4 11,7 3,1 3,9 303,4 76,8 3,3 402,2 
17/5 6,3 0,0 0,0 24,7 12,3 0,3 43,6 
17/6 31,5 4,9 5,5 238,1 52,7 3,0 335,7 
17/7 37,3 0,0 10,9 183,0 132,6 3,7 367,5 
17/8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 
19/1 34,3 0,0 5,9 362,3 374,4 19,3 796,2 
19/2 23,6 0,3 0,0 140,3 121,9 14,3 300,4 
19/4 33,8 5,6 7,2 401,0 229,5 20,0 697,1 
19/6 19,5 0,0 1,8 304,3 344,6 3,9 674,1 

19/11 35,3 0,0 0,0 240,8 219,7 3,1 498,9 
19/12 38,0 0,0 15,1 392,1 328,0 3,4 776,6 
19/16 13,5 0,0 0,0 31,6 12,2 0,9 58,2 
19/17 18,2 0,0 0,0 116,1 93,2 2,3 229,8 
19/18 52,9 0,0 8,8 188,5 161,9 13,0 425,1 
19/20 27,8 0,0 0,1 243,6 69,0 5,1 345,6 
19/21 48,2 0,0 0,0 161,4 52,6 0,8 263,0 
19/22 27,6 7,8 36,3 377,5 1639,1 5,2 2093,5 
19/28 19,9 13,0 9,3 223,7 88,0 2,9 356,8 
19/29 15,0 5,3 0,7 103,7 37,4 0,6 162,7 
19/46 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,0 
19/74 8,1 0,0 7,6 91,1 193,2 3,8 303,8 

19/145 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
19/151 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 
19/276 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
19/280 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 1,0 
19/745 0,0 0,0 0,0 3,9 21,0 0,0 24,9 

20/1 40,5 0,0 0,4 548,1 896,5 16,5 1502,0 
20/2 7,2 0,0 0,0 99,6 251,3 5,9 364,0 
20/3 34,0 0,0 0,0 58,4 259,5 9,9 361,8 
20/4 0,0 0,0 0,0 2,7 10,5 0,0 13,2 
Sum 

% 
0,74 km² 

5,7 % 
0,065 km² 

0,5 % 
0,13 km² 

1 % 
6,0 km² 

46 % 
5.95 km² 

45,6 % 
0,17 km² 

1,3 % 
13,05 km² 

100 % 
 
Verdisetting av jordbruk er basert på de fire elementene; Arealtilstand, driftsforhold, 
jordsmonnkvalitet og størrelse på bruk. Hver enkelt elementer er rangert fra 1 til 5. Mye av 
jordbruksområdene i influensområdet er godt oppdyrket og arealtilstanden er gitt verdi 4. 
driftsforholdene er middels lettbrukt og får verdi tre, jordsmonnkvaliteten er middels god (verdi 3), 
mens brukene er relativt store i en vestlandsammenheng, men i en større sammenheng middels store 
og får verdi 3. Samlet blir dette 12 poeng og middels verdi   
 
Tabell 9. Verdivurdering av jordbruk for Tokagjelet Kraftverk.  

 

Jordbruk Verdi 
Liten      Middels         Stor 

Influensområdet  Godt oppdyrket, middels lettbrukt, bra 
jordsmonnkvalitet, middels store bruk 

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

Tiltaksområdet  ⏐-----------------⏐-----------------⏐     
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SKOGBRUK 
 
Av det samlete landarealet i Kvam herad på 616 km² utgjør skogareal omtrent 200 km² eller nær en 
tredel (tabell 7), mens brukene innerst i Steinsdalen har produktiv skog på nærmere halvparten av 
arealene (46 %) (tabell 7). Årlig tilvekst i den drivbare skogen er anslått til 30 000 m³, mens det årlige 
balansekvantum (optimal hogst innenfor rammen av bærekraftig utvikling) er på 20 000 m³. samlet 
volum av drivbar skog er på 800 000 m³, med fordelingen av skogstyper (se også figur 8). Granskog 
er den skogtypen som utgjør det største volumet, med totalt 350 000 m³, deretter følger furu med 
250 000 m³ og løvskog med 200 000 m³. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Arealfordeling av 
skogen i Kvam herad, fordelt på 
skogstyper. 

 
 
Tradisjonelt har inntektene i fra skogen vært viktig for grunneierne i Kvam, men fra 1950-tallet og 
framover har foredlingsverdien gått gradvis tilbake. Det økonomisk drivbare skogsarealet har omtrent 
75 % veidekkning. Det er også skog med god bonitet i selve Tokagjelet, men dette er ikke tilgjengelig 
for drift.  
 

 

Figur 9. Bonitetskart for Kvamskogen, Tokagjelet og indre deler av Steinsdalen. 
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Tabell 10. Verdivurdering av skogbruk for Tokagjelet Kraftverk.  

 

Skogbruk 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Alle brukene  Skogareal med høy bonitet og vanlige 
driftsforhold  

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

Tiltaksområdet Deler av skogareal med høy bonitet og vanskelige 
driftsforhold. 

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

 
 
UTMARKSRESSURSER 
 
Kvam herad har som mane andre kommuner på Vestlandet hatt en betydelig økning i antall hjortevilt 
de siste 10-årene. Fra 1965 til 1977 ble det felt gjennomsnittlig 30 dyr pr år, i perioden fra 1978 til 
1993 økte dette til 70 dyr per år. Siden har antall dyr som blir felt økt jevnt og i perioden 1999-2001 
ble det falt mellom 225-230 dyr per år.  
 
Dette gir 11 000 kg slaktevekt, og med en førstehåndsverdi på kr 50,- pr kg, gir dette verdier på over 
en halv million kroner per år. Det er totalt 30 jaktvald i kommunen, og det meste av jakten blir utført 
av lokale jegere.  
 
Det er også registrert elg i kommunen de siste årene, men det hittil ikke vært åpnet for jakt på denne 
arten. Det er en god del hare og i enkelte område er det rikt med storfugl og orrfugl. Grunneierlagene 
har oftest fredet skogshønsene, men jakt i mindre omfang forekommer, men "fotosafari" er også 
interessant for mange.  
 
Skognaturen i Kvam herad er svært variert. Særlig partier av ytre deler av Kvam er preget av skog 
med rikt artsmangfold og svært høy bonitet. Rike edelløvskogområde finnes i hele Kvam. Ask, eik, 
alm og gråor kan være dominerende treslag, men også innslag av barlind, lind, svartor og andre mer 
sjeldne arter. Av den grunn er det lagt ut 6 naturreservat etter Naturvernloven. Fire 
edellauvskogreservat, et spesielt med tanke på barlind og Geitaknottane som er kombinert reservat 
spesiell med tanke på salamander og kongebregne. 
 
Botanisk er Kvam svært interessant, til for eksempel med sjeldne arter som blåveis og malurt. Skogen 
gir grunnlag for mange sopp, mose og plantearter, er rik på mikroorganismer og insekter, som videre 
gir levegrunnlag fugler, større dyr og rovdyr. 
 
Tiltaksområdet og områdene langs Tokagjelet er noe brukt som jaktområde, men området er vanskelig 
tilgjengelig noe som begrenser bruken. Deler av elven i Tokagjelet er også brukt i forbindelse med 
fritidsfiske, men da særlig på lave vannføringer. Her skal være fanget aure på mellom 0,5 og 1 kg.  
 
 
Tabell 11. Verdivurdering av utmarksressurser for Tokagjelet Kraftverk.  

 

Utmarksressurser Verdi 
Liten      Middels         Stor 

Alle brukene 
Middels til stor produksjon av matfisk og jaktbart 
vilt, middels grunnlag for salg av opplevelser og 
bra beitebruksareal.   

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

Influensområdet 
Liten produksjon av matfiske, middels produksjon 
av jaktbart vilt. Lite grunnlag for salg av 
opplevelser og lite beitebruksareal.  

⏐-----------------⏐-----------------⏐     
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VANNRESSURSER 
 
Det er gjennomført mange resipientundersøkeleser av Steinsdalsvassdraget siden 1989, siste i 2004 
(Bjørklund & Johnsen 2004). Kloakksaneringa på Kvamskogen har hatt en gunstig effekt, og øverste 
deler av vassdraget, fram t.o.m. Neteland, er svært næringsfattig og har lavt tarmbakterieinnhold. 
Naturlig tilsig frå myrområde fører imidlertid til at organisk innhold i Longvotni er opp mot 
tålegrensen. Nedre del av vassdraget mellom Neteland og til Movatnet er tydelig påvirket av 
jordbruksavrenning, kanskje også noen kloakktilførsler, som gir høyt næringsinnhold og stor 
bakterieforurensning nederst i vassdraget.  
 

VANNKVALITET  

Næringssaler uttrykt ved konsentrasjoner av fosfor og nitrogen vier at det gjennomgående er ”meget 
god” vannkvalitet i hht. SFT’s klassifisering av tilstand (SFT 1997). For prøveperioden juni 2007 til 
mai 2009 varierte fosforinnholdet mellom 2 og 10 µg/l, med ett snitt på 4,6 µg/l ved Longvotni og 3,9 
µg/l ved Neteland (vedleggstabell A). 
 
Med hensyn på organiske stoff er vannkvaliteten ”God” eller ”Meget god” både ved Longvotni og 
Neteland. I perioden juni 2007 til mai 2009 er det bare ubetydelige forskjeller i innholdet av totalt 
organisk karbo (TOC) mellom Longvotni og Neteland. Fargetallet er noe mer stabilt ved Longvotni 
sammenlignet med Neteland, men forskjellene er relativt små. Også tidligere målinger har lagt på dette 
nivået (figur 10).  
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Organiske stoffer, TOC 
(mg C/l) og fargetall (mg Pt/l) ved 
planlagt inntak i Longavotni og ved 
Neteland i perioden 1989 til 2009. 
 
 

For forsuring er vannkvaliteten i vassdraget ”mindre god” ved planlagt inntak og ” god” ved Neteland 
med hensyn på pH i perioden juni 2007 til 2009, med hensyn på alkalitet er tilstandsklassen ”mindre 
god” både oppe og nede. Kalsiuminnholdet i vannprøvene varierte fra 0,25 til 3,5 mg/l. Det har 
tidligerer også vært målt en en del ”mindre god” vannkvalitet i vassdraget med tanke på pH (figur 11).  
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Figur 11: Surhet (pH) ved planlagt 
inntak og ved Neteland i perioden 
1989 til 2009.  
 

 
Av tarmbakterier foreligger det en del målinger fra tidligere, disse gir tilstandsklasse ”god” ved 
Longvotni og tilstandsklasse ”mindre god ved Neteland”. Men antall målinger er betydelig flere ved 
Neteland. Prøver fra perioden september 2008 til august 2009 viser en relativt lik vannkvalitet oppe og 
nede på berørt strekning og begge stedene kommer i kategorien ”dårlig” i denne perioden. Detlajdata 
fra hver enkeltdato viser at det med unntak av to datoer er en liten reduksjon i innholdet av E. 
colibakterier fra Longvotni til Neteland, tilsvarenede er det også for kimtallet (vedleggstabell A). 
Dette viser at det ikke er noen tilførsler tarmakterier av betydning på den berørte strekningen.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. E. coli og termotolerante 
bakterier ved planlagt inntak og ved 
Neteland i perioden 1989 til 2009.  
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VANNFORSYNING 

Det er ingen omfattende interesser knytt til ferskvannsressursene på den elvestrekningen som får 
fraført vann. I området ovenfor inntaket er det registrert tre grunnvannsbrønner boret i fjell (figur 13). 
Brønnene ligger på dyp mellom 90 og 120 m, og to av brønnene leverer hhv 105 og 500 l/time, mens 
kapasiteten for den siste ikke er kjent. 
 

 

Figur 13. Grunnvannsforekomster i influensområdet til Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad. Fra: 
www.arealis.no 

 
 
Det er ingen vannforsyninger registrert på aktuell elvestrekning. De fire husene nederst på Neteland (i 
Netelandshagen) hadde eget vanninntak med brønn og pumpe i elven, plassert nedstrøms 
avløpskanalen fra kraftverket. Pga dårlig vannkvalitet ble bruken av inntaket avsluttet for 20 år siden 
og pumpen er fjernet. Husene har nå koblet seg til kommunalt vannverk (Odd Træbakken, pers. 
medd.). Alle gårdsbrukene som ligger lenger opp på Neteland har egne brønner og er ikke avhengig av 
vanninntak fra elven.   
 
Avløp fra alle husene på Neteland går via slamavskiller med sandfiltergrøfter. Avrenningen fra 
grøftene renner ut i Steinsdalselva, men nedenfor fraført strekning,  
 
 
Tabell 12. Verdivurdering av vannressurser for Tokagjelet Kraftverk.  
 

Vannressurser Verdi 
Liten      Middels         Stor 

Vannressurser Vannkvaliteten er ikke egnet som råvann til 
drikkvannskilder.  

⏐-----------------⏐-----------------⏐     
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MINERALER OG MASSEFOREKOMSTER 
 
BERGARTER / MALMER 
 
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 (figur 14). 
 
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 14. Kartet viser den berggrunnsgeologiske variasjonen i tiltaksområdet (fra 
www.ngu.no/kart/arealis). Nedbørfeltet til planlagt kraftverk er markert med blå strek  

 
Det er ikke kartlagt viktige mineralske forekomster som vil bli berørt av tiltaket. Tiltaket får 
liten verdi knyttet til bergarter og malmer.  
 
Tabell 13. Verdivurdering av mineraler og masseforekomster for Tokagjelet Kraftverk.  

 

Mineraler og masseforekomster Verdi 
Liten      Middels         Stor 

Bergarter / malmer Ingen viktige mineralske forekomster,  ⏐-----------------⏐-----------------⏐     
  

 

Tokagjelet 
kraftverk 

Inntak 
Longvotni
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LØSMASSER 
 
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 jordbruksområdene ved Neteland innerst i Steinsdalen (figur 15). 
  

 
 

Figur 15. Kartet viser områder med verdi som grus/pukk område. (fra www.ngu.no/kart/arealis). 
Skraverte forekomster har usikker utbredelse.  

 
Avsetningsområdene ved Neteland er kartlagt og verdisatt som viktig (NGU). Området kan betraktes 
som en forekomst av løsmasser som er vanlig og særs godt egnet som byggeråstoff og får dermed 
middels verdi (jmf. tabell 4). 
 
 
Tabell 14. Verdivurdering av mineraler og masseforekomster for Tokagjelet Kraftverk.  

 

Mineraler og masseforekomster Verdi 
Liten      Middels         Stor 

Løsmasser forekomst av løsmasser som er vanlig og særs 
godt egnet som byggeråstoff 

⏐-----------------⏐-----------------⏐     
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SAMLET OPPSTILLING AV VERDI  
 
Verdien av hver enkelt ressurs er oppsummert i tabell 15. . 
 

• Verdiene for naturressursene i influensområdet for Tokagjelet kraftverk er vurdert som liten. 
 

Tabell 15. Samlet oppstilling av verdivurdering av naturressurser i området for Tokagjelet kraftverk. 
 

Ressurs Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten          Middels           Stor 
Jordbruksområde Små bruk med fulldyrket jord med middels 

lettbrukt godt jordsmonn,  
⏐------------------⏐------------------⏐ 
                           

Skogbruk Skogareal med middels bonitet og vanskelige 
driftsforhold. 

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

Utmarksressurser Utmarksareal med god produksjon av 
jaktbart vilt 

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

Ferskvannsressurser Vannkvaliteten er ikke egnet som råvann til 
drikkvannskilder. 

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

Bergarter /malmer Ingen kjente forekomster ⏐------------------⏐------------------⏐ 
 

Løsmasser Større forekomster av løsmasser som er 
vanlig og særs godt egnet som byggeråstoff 

⏐------------------⏐------------------⏐ 
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 

MULIGE VIRKNINGER  
 
De mulige virkningene av etablering av Tokagjelet Kraftverk er skilt mellom anleggsfasen og 
driftsfasen. I anleggsfasen vil en kunne ha følgende virkninger som er konsekvensvurdert: 

• Støy fra anleggsaktivitetene og økt ferdsel kan skape problem for husdyr  
• Trafikk fra anleggsmaskiner skaper ”trafikkaos” for effektiv drift av jordbruksareal 
• Sprengingsarbeid skaper rystelser og uroer husdyrene  
• Avrenning fra anleggsområder med tunneldrift gir avrenning til vassdrag  
• Avrenning og utvasking fra massedeponi gir avrenning til vassdrag  
 

Virkningene av et etablert Tokagjelet Kraftverk med tilførselsvei vil være helt annerledes, og disse 
virkningene er konsekvensvurdert: 

• Direkte arealbeslag ved etablering av massedeponi og tilkomstvei 
• Støy fra aktivitetene og økt ferdsel  
• Massedeponi endrer bruksvennligheten på tidligere noe mindre lettdrevne jordbruksareal 
• Tilgjengeligheten til løsmasseressurser reduseres 
• Sikrere økonomisk livsgrunnlag for jordbruket på Neteland  

 
 

VIRKNINGER OG KONSEKVENS AV 0-ALTERNATIVET 
 
Jordbruksdrift og skogsdrift ved små bruk på Vestlandet er i tilbakegang. Nye generasjoner har større 
krav til fritid og husdyrhold er på retur. På Neteland er det imidlertid en del unge som har overtatt 
brukene og driver fremdeles med husdyr og melkeproduksjon, og det er en del småbarn i tunet (figur 
16). En kan likevel forvente en viss rasjonalisering og økt sambruk mellom bruken i framtiden. 
Sannsynligvis vil en del av den mer tungdrevne jorden i mindre grad bli utnyttet.   
 

 
 

Figur 16. Grindbygg for lokal privat ”barnehage” på Neteland.  
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VIRKNING PÅ JORDBRUK, SKOGSBRUK OG UTMARKSRESSURSER 
 
I en anleggsfase vil det være relativt stor trafikk og mye aktivitet i anleggsområdet. Sprengningsarbeid 
skaper rystelser og uroer husdyr, og beiteland nær anleggsområdet blir mindre egnet, og i perioder helt 
uegnet. I forbindelse med etablering av ny tipp vil dyrket jordbruksland bli liggende brakk og være 
uegnet som dyrkningsmark. Den økte trafikken til og fra anleggsområdet kan skape trafikale 
problemer og forsinke det daglige arbeidet i forbindelse med jordbruksdriften.  
 
For skogbruket er virkningen er det forventet små virkninger av det planlagte tiltaket, men også her 
kan økt trafikk være til hinder for en effektiv skogbruksdrift, men problemet er ventet å være svært 
lite. Jaktbart vilt vil i en driftsfase bli noe mer sky pga økt støy og trafikk, og i mindre grad være 
jaktbar i influensområdet. 
 
Tippen som er planlagt i jordbruksområdet vil når den er etablert kunne gi et lettdrevet jordbruksareal 
med god drenering og relativt godt jordsmonn. Elven er ikke brukt som sjølvgjerde, eller til andre 
formål i forbindelse med jord eller skogbruksdrift, og redusert vannføring vil ikke få noen virkning.  
For skogbruk og utmarksressurser vil tiltaket ikke få noen virkning i en driftsfase. Generelt vil en 
utbygging sikre inntekter til gårdsbrukene i influensområdet og kan være med på å sikre en framtidig 
jordbruksdrift i dalen. I driftsfasen vil forholdene for jakt bli uforandret. I driftsfasen vil 
tilgjengeligheten til elven bli lettere, men den lave vannføringen kan gjøre fisket vanskeligere.  
 
 
Tabell 16. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for jordbruk og skogsdrift med 
utmarksressurser ved etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad 
 

Tokagjelet 
Kraftverk 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

Liten/middels  negativ 
( -/-- ) 

anlegg 
Jordbruk  

drift 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

Liten positiv ( + ) 

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

Ubetydelig negativ  
( 0/- ) 

anlegg 
Skogbruk 

drift 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

Ubetydelig ( 0 ) 

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

Liten negativ (-) anlegg 
Utmarksressurs  

drift 

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

                                         
Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
 
VIRKNINGER PÅ FERSKVANNSRESSURSER  
 
Det er ikke tilførsler av forurensende stoffer av betydning på strekningen som får redusert vann. 
Vannkvaliteten vil dermed i stor grad forbli uforandret. Det er noe grunnvannstilførsler og avrenning 
fra restfeltet, dette vannet er noe mindre surt og gir en noe bedre vannkvalitet med hensyn på forsuring 
i nedre del av berørt strekning. Det er ingen vannuttak som er avhengig av vannføringen på fraført 
strekning. En kan vente noe avrenning fra vaskevann fra tunnelarbeid og tippen ved Neteland, dette vil 
gi økt turbiditet og økt innhold av ulike nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester og påvirke 
vannkvaliteten nedover i vassdraget. Påvirkningen vil være størst i anleggsfasen, men vil avta med 
tiden.  
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Tabell 17. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser ferskvannsressurser og 
masseforekomster ved etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad.  
 

Ferskvanns-
ressurser 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

Anlegg 
⏐--------------⏐-------------⏐--------------⏐--------------⏐ 

                               
Ubetydelig negativ 

( 0/- )

Drift 

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

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

Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
 
 
VIRKNINGER PÅ MINERALER OG MASSEFOREKOMSTER 
 
Det er ingen kjente forekomster av mineraler og malmer i det aktuelle tiltaksområdet, og siden det 
planlagte kraftverket skal bygges i fjell i sin helhet, vil det heller ikke få noen virkning på slike 
naturressurser. Det er betydelige forekomster av løsmasser på Neteland, men verken kraftverket eller 
tilførselsveien vil i særlig grad komme i konflikt med disse forekomstene. Det planlagte 
massedeponiet mellom Netelandshagen og Neteland vil bli lagt oppå noen av disse forekomstene, og 
gjøre deler av disse resurssene vanskelig tilgjengelig . Det vil ikke være noen forskjell på anleggsfase 
og driftsfase for dette tema. 
 
 
Tabell 18. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for naturressursene mineraler og 
masseforekomster ved etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad.  
 

Mineraler og 
masseforekomster 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

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

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

Middels negativ  
( -- ) 
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AVBØTENDE TILTAK  
 

ANLEGGSARBEID 
For jordbruk vil det være en fordel om anleggsarbeidet legges utenom den mest aktive 
jordbrukssesongen, det samme vil også være tilfelle for skogbruk. Ved etablering av tipp på 
eksisterende jordbruksland, er det en fordel at arbeidet konsentreres til kortest mulig periode utenom 
vekstsesongen. For jaktbare utmarksressurser er det en fordel at anleggsarbeidet blir lagt på en tid av 
året da det ikke jaktes i område.  
 

SEDIMENTERINGSANLEGG FOR STEINSTØV I ANLEGGSFASEN 
Vaskevann fra tunnelarbeider og avrenningsvann fra anleggsområdet generelt og massedeponier må 
sedimenteres før det går til vassdraget. Vanligvis vil de største partiklene la seg sedimentere nokså 
raskt, mens de minste partiklene som sedimenterer langsomt, vil ble tilført vassdraget og farge vannet 
over betydelige strekninger nedstrøms. Disse medfører imidlertid ingen alvorlig fare for livet i 
vassdraget eller bruken av vannet. 
 
For vassdragsnære steintipper, midlertidige eller permanente, bør det etableres avskjæringsgrøft for 
oppsamling av avrenningsvann. Avrenning fra nye steintipper vil inneholde betydelige 
konsentrasjoner av nitrogenforbindelser, som kan være giftige for fisk. Giftigheten kan reduseres ved 
at vannet blir godt luftet og at det får “modne” i sedimenteringsbasseng før det blir sluppet til 
vassdraget. 
 
Det anbefales at tippen som er foreslått plassert ned mot elvekanten trekkes betydelig lenger opp i 
forhold til vassdraget, slik at det blir mulig å etablere en effektiv oppsamlings av avrenningsvann fra 
steinfyllingene. Dette vil også gjøre det mulig å bevare kantvegetasjonen langs vassdraget.  
 

MASSEDEPONI 
Massedeponiet er tenkt plasser i områder med middels verdi for løsmasser, og vil vanskeliggjøre 
tilgjengeligheten til denne ressursen, egnet avbøtende tiltak er å flytte deponiet til et område med 
mindre verdi.    
 
 
 

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 arbeidet med kraftverket i svært liten grad vil være koblet til forekomst eller utvinning av 
naturressurser, ansees det ikke for nødvendig med oppfølgingsundersøkelser verken i anleggs- eller 
driftsfasen.  
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RESULTAT VEDLEGG 
 
Vedleggstabell A. Vannkvalitet i Steinsdalsvassdraget i perioden sommeren 2007 til sommeren 2009, målt ved utløpet av Longvotni (oppe) og Neteland (nede).   

Sted DATO Kolif. E.coli Surhet Farge N Fosfor Si Alkalitet Ca Mg Na K Sulfat Cl Nitrat TOC ANC Tot Al Reaktiv Ikke labil Labil 
  bakt  pH mg Pt/l µg/l µg P/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg /l mg/l mg /l mg/l µg/l mg C/l µekv/l µg Al/l µg Al/l µg Al/l µg Al/l 
Longvotni 26.06.2007   6,47 <5  3 0,02 0,02 0,34 0,12 0,9 0,11 2,5 1,1 20 0,5 -15,9 50 5 <5 1-5 
Neteland 26.06.2007   6,6 13  2 0,01 0,021 0,52 0,11 0,65 0,12 0,9 1 23 0,6 17,6 26 <5 <5 1-4 
Longvotni 20.09.2007   6,66 23  10 0,28 0,043 0,75 0,21 0,66 0,15 3,4 2,5 156 2,7 -65,6 85 10 5 5 
Neteland 20.09.2007   6,82 22  5 0,29 0,05 0,93 0,22 0,61 0,13 1,5 2,1 66 2,2 -1,1 98 10 5 5 
Longvotni 30.05.2008   6,31 8 71 3 0,13 0,037 0,25 0,1 0,6 0,1 0,7 1,4 50 1,4 -8,5 13 8 6 2 
Neteland 30.05.2008   7,6 10 77 3 0,16 0,031 0,35 0,12 0,7 0,11 0,7 1,2 38 1,5 9,3 15 7 6 1 
Longvotni 22.08.2008   6,39 21 164 6 0,14 0,044 0,83 0,26 0,9 0,14 0,47 1,4 20 3,2 54,6 70 16 15 1 
Longvotni 18.09.2008 65 6 6,37 24 141 5 0,28  0,8 0,19 1,1 0,22 1,1 1,3 30 3,1 47,1 73 10 10 0 
Neteland 18.09.2008 42 14 6,36 24 141 5 0,28  0,82 0,18 0,97 0,2 1 0,95 20 3,3 53,8 82 10 8 2 
Longvotni 13.10.2008 435 78 6,37 22 105 10 0,31 0,044 0,74 0,2 0,9 0,11 1,7 1,84 97 3,2 0,8 321 15 14 1 
Neteland 13.10.2008 276 73 6,37 23 128 8 0,31 0,035 0,87 0,22 0,9 0,13 0,96 1,87 20 2,7 29,6 189 14 13 1 
Longvotni 26.11.2008 35 11 6,31 13 84 2 0,34 0,046 1,08 0,33 1,8 0,13 1,1 4,1 32 1,1 21,3 44 12 9 3 
Neteland 26.11.2008 23 6 6,42 12 72 2 0,36 0,061 1,8 0,38 2,1 0,18 1,6 4 49 1,2 66,8 22 14 12 2 
Longvotni 04.12.2008 43 14 5,91 11 83 2 0,31 0,036 1,06 0,26 1,7 0,17 0,98 3,5 20 3 31,5 43 12 10 2 
Neteland 04.12.2008 20 11 6,61 11 86  0,32 0,07 1,68 0,3 1,9 0,21 1,4 3,2 38 1,3 74,0 31 8 7 1 
Longvotni 26.01.2009 16 2 6,16 11  3 0,35 0,044 0,88 0,34 2 0,17 1,2 4,2 71 1,2 14,1 47 14 13 1 
Neteland 26.01.2009 22 2 6,22 10  5 0,35 0,041 1,04 0,34 2 0,17 1,1 4,1 65 1,5 27,5 41 14 12 2 
Neteland 23.02.2009 45 0 6,49 11  3 0,32 0,056 1,48 0,41 1,8 0,18 1,2 4 90 1,2 45,7 45 16 13 3 
Longvotni 26.03.2009 4 5 6,51 15 188 <3 0,62 0,078 2,76 0,47 2,9 0,27 1,6 5 82 1,3 128,5 56 9 6 3 
Neteland 26.03.2009 5 3 6,98 13 259 <3 0,68 0,118 3,49 0,55 2,9 0,44 2,2 5,2 172 1,1 151,3 34 10 6 4 
Longvotni 17.04.2009 17 2 6,31 13 338 <3 0,25 0,049 0,87 0,28 1,7 0,19 1,1 2,4 0,146 1,9 54,3 38 11 8 3 
Neteland 17.04.2009 10 2 6,47 13 346 <3 0,29 0,041 1,13 0,28 1,6 0,23 1,3 2,7 0,151 2,3 51,3 36 12 7 5 
Longvotni 14.05.2009 2 0 6,24 13 < 50 4 0,27 0,028 0,62 0,23 1,3 0,13 0,98 2,7 69 1,4 7,9 34 11 8 3 
Neteland 14.05.2009 5 0 6,52 12 < 50 4 0,34 0,023 1,2 0,27 1,5 0,19 1,2 2,5 72 1,2 51,2 30 12 8 4 
Longvotni 18.06.2009 18 215 6,35 11 < 50 <3 0,24 0,037 0,37 0,15 0,67 0,1 0,8 1,5 61 1,7 -1,0 33 9 7 2 
Neteland 18.06.2009 2500 613 6,85 13 65 12 0,35 0,079 1,9 0,35 1,18 0,49 1,6 3,1 274 2,1 46,7 65 10 <5 6-9 
Longvotni 09.07.2009 2500 980 6,58 6 72 <3 0,1 0,033 0,26 0,14 0,65 0,1 0,82 1,04 28 1,3 6,8 21 <5 <5 1-4 
Neteland 09.07.2009 1120 435 6,64 5 59 <3 0,1 0,052 0,57 0,16 0,64 0,13 1,04 1,03 47 1 18,6 <10 <5 <5 1-4 
Longvotni 19.08.2009 >200 >200 6,55 33 127 7 0,25 0,05 0,8 0,2 0,7 0,1 1,1 1 55 4,1 34,2 74 24 22 2 
Neteland 19.08.2009 >200 >200 6,91 18 181 7 0,35 0,094 1,8 0,3 1 0,3 1,6 1,1 87 3,8 94,9 54 15 13 2 

 


