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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 
 Jordbruk 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 ”Fisk og ferskvannsbiologi”, ”vannkvalitet” og 
”vanntemperatur” 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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Fjellkraft AS ønsker å bygge Tokagjelet kraftverk i Kvam herad. Rådgivende Biologer AS har 
gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ”Ferskvannsøkologi”, som inkluderer 
”vanntemperatur”, ”isforhold”, ”vannkvalitet” og ”fisk og ferskvannsbiologi”. Datagrunnlaget for 
vurderingene er vurdert til mellom ”svært godt” og ”godt”. 
 
 
TILTAKET 
 
Tokagjelet Kraftverk blir et elvekraftverk. Inntaket planlegges i utløpet i Longvotni, der det etableres 
en ca. 15 m lang betongterskel med største høyde ca. 1 m og topp på ca. kote 357 som tilsvarer 
naturlig vannstand. Ved utløpet etableres også et arrangement for slipping av eventuell 
minstevannføring. Konsekvensutredningen her er basert på et slipp på 330 l/s om sommeren (1. mai til 
30. september) og 150 l/s resten av året. 
 
Fra inntaksområdet, 100 m oppstrøms betongterskelen, bores det et skrått hull gjennom fjellet ned til 
tilløpstunnelen. Kraftstasjonen vil bli lagt i fjell med adkomst fra Neteland. Avløp fra kraftstasjonen 
blir gjennom en 550 m lang avløpstunnel til Steinsdalselva. Ved Neteland etableres en tipp.  
 
Slukevnen er foreløpig satt til 10 m³/s, som tilsvarer 2 ganger middelvannføringen i vassdraget, mens 
minste driftsvannføring er satt til 0,35 m³/s. Den installerte effekten blir 28 MW med en midlere brutto 
fallhøyde på 320 m. Kraftverket vil ha en midlere årsproduksjon på 84 GWh.  
 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
Tokagjelet ligger i Steinsdalsvassdraget 052.7Z i Kvam herad i Hordaland. Tokagjelet er partiet 
mellom Longvotni og Neteland. Fra Longvotni renner Steinsdalselva gjennom Tokagjelet og videre 
ned i Movatnet og videre ut i Samlafjorden ved Nordheimsund. Steinsdalsvassdraget er på 90,6 km² 
ved utløpet til sjøen. Utbyggingsplanene omfatter 44 km² eller 49 % av nedbørfelt. Samla 
middelvannføring ved inntaka er på 4,9 m³/s, ved utløp til sjø er middelvannføringen på 9,6 m³/s.  
 
Det er etablert vannføringsmålepunkt ved utløpet av Longvotni i 2007. Det er logget temperatur tre 
steder i vassdraget siden sommeren 2007. Longvotni med innløpsbekker er prøvefisket, 
planktonsamfunnet i Longvotni er undersøkt, bunndyrfaunaen i oppe og nede i Tokagjelet er kartlagt, 
det er gjort tetthetsundersøkelser av ungfisk i Steinsdalselva. Det er foretatt vannkvalitetsmålinger 
oppe og nede på berørt strekning ved en rekke anledninger siden 2007, og månedlig fra sommeren 
2008 til sommeren 2009. Det er i tillegg innhentet andre vannkvalitetsmåleserier fra vassdraget. 
 

VIRKNINGER AV 0-ALTERNATIVET 
Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger, og eventuell 
økende ”global oppvarming” vil kunne føre til mildere vintre og heving av snøgrensen også på 
Vestlandet. Det diskuteres også om økt snømengde vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større 
nedbørmengder vinterstid.  
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Et varmere klima vil kunne påvirke fysiske forhold i vassdrag ved at vanntemperaturen kan bli høyere 
og temperatursjiktningen i innsjøer mer markant. Lavtliggende innsjøer som nå er islagt om vinteren, 
kan bli isfrie. Alle disse effektene vil påvirke organismer i vannet. Generelt vil produksjon og 
biomasse på lavere trofiske nivåer øke, og dette vil i sin tur påvirke organismer på høyere trofiske 
nivå. Indirekte effekter via endringer på land kan være mange. Økt temperatur og nedbør kan gi 
økning av løst organisk materiale (humus) i avrenningsvann, og dette vil endre lysforhold i innsjøer 
(Framstad mfl 2006). 
 
Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperaturen i 
Steinsdalsvassdraget. Generelt vil en anta at global oppvarming gir økte temperaturer, men dersom det 
også blir større snømengder i fjellet, kan vårflommene med kjølig vann også bli lengre.  
 

VANNTEMPERATUR 
Steinsdalsvassdraget har lave vintertemperaturer, vanntemperaturen stiger relativt raskt når det meste 
av snøsmeltingen er over i april - mai, og døgnmiddeltemperaturen kom over 8 °C før i månedsskiftet 
mai/juni. Det er relativt små forskjeller i temperaturen mellom Longvotni, Neteland og Steinsdalselva, 
men det er generelt noe lavere temperatur gjennom vinteren i utløpet av Longvotni sammenlignet med 
Neteland og Steinsdalselva. Det skjer en viss oppvarming av vannet nedover i elva om våren og tidlig 
sommer noe som gjør at vanntemperaturen normalt er litt høyere i Steinsdalen enn ved Neteland og 
Longvotni. Siden vanntemperaturen ved Longvotni er relativt høy om sommeren er 
oppvarmingspotensialet lite, tilsvarende er det vannet normalt kaldt ut av Longvotni om vinteren og 
nedkjølingspotensialet er lite.  
 
Fraføring av vann i Tokagjelet, vil istedenfor føres i tunnel til avløpet fra planlagt kraftverket. I 
perioder med lav lufttemperatur vil vanntemperaturen i Tokagjelet falle betydelig raskere enn tidligere 
Når lufttemperaturen er høyere enn vanntemperaturen vil det tilsvarende være en betydelig større 
oppvarming av elvevannet mellom Longvotni og Neteland. Samtidig kan grunnvannstilførsler utgjøre 
en større del av vannmassene i elva og vil føre til høyre temperaturer vinterstid og lavere temperaturer 
sommerstid, sammenlignet med uregulert situasjon. Ut fra foreliggende data ser det ut til at 
lufttemperaturen er mer avgjørende enn grunnvannstilsiget for oppvarming og nedkjøling av 
vannmassene i Tokagjelet. Samtidig vil vanntemperaturen ut av Longvotni i store deler av vinteren 
være rundt 1 °C, og potensialet for ytterligere nedkjøling er lite. 
 
Samlet sett vil redusert vannføring vinterstid kunne føre til lavere temperaturer i perioder med kaldt 
vær, og større risiko for islegging og innfrysing. Dette vil kunne gi en noe redusert biologisk 
produksjon på den berørte strekningen mellom inntaket og kraftverksavløpet. 
 
Sommerstid vil det på dager da lufttemperaturen er høyere enn vanntemperaturen bli litt høyere 
temperatur i Tokagjelet, sammenlignet med uregulert tilstand. Innstrålingen til Tokagjelet er imidlertid 
begrenset og det er ikke ventet en betydelig oppvarming på denne strekningen, samtidig vil som 
tidligere nevnt, grunnvannstilsiget få økt betydning for temperaturen. Målinger fra 2007 i perioder 
med liten vannføring og høy temperatur ut av Longvotni viste at det var en liten nedkjøling av vannet 
gjennom Tokagjelet. Det er derfor ikke forventet at vanntemperaturen vil komme opp i verdier som er 
direkte skadelig for fisk og ferskvannsorganismer. 
 
Nedenfor avløpet fra kraftstasjonen er det forventet at vanntemperaturen vil bli noe lavere (mindre enn 
0,4 °C) det meste av året, sammenlignet med en uregulert situasjon. Temperatureffektene av 
reguleringen vil avta nedover i vassdraget, men siden elva stort sett renner uten nevneverdige stryk og 
fosser vil det trolig være en liten effekt helt ned mot Movatnet.  
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ISFORHOLD 
Det blir betydelig redusert vannføring i elva om vinteren, noe som kan medføre litt tidligere islegging. 
Gjennom vinteren vil det sjeldnere bli så høye vannføringer at det blir isgang på den berørte 
strekningen. Dette vil føre til lengre perioder med sammenhengende isdekke om vinteren, men det er 
ikke ventet at ismengden vil øke når vannføringen reduseres, og det blir derfor heller ingen forskjell i 
tidspunkt for isgang i vassdraget om våren.  
 
I Longvotni vil vannstandsfluktuasjonen bli mindre ved en regulering, og dette vil kunne gi noe mer 
stabil is på vannet, og samtidig mindre sannsynlighet for overvann på isen. Rundt utløpet er det 
normalt en råk med uttrygg is, siden vannføringen her vil bli redusert vil dette området reduseres. I 
stedet er det forventet at det vil bli et lite område med råk og uttrygg is rundt inntaksområdet.  
 

VANNKVALITET 
Vannkvaliteten i vassdragene er noe preget av forsuring ved det øverste målepunktet, mens 
vannkvaliteten er i tilstandsklasse ”god” ved det nederste målepunktet for surhet. Vassdraget er 
generelt næringsfattig tilsvarende SFTs tilstandsklasse I=”meget god”. 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.  
 
Vannkvaliteten på de regulerte elvestrekningene kan bli mindre utsatt for variasjon i surhetsnivå, siden 
de høyestliggende delene av nedbørfeltene ofte har mindre bufferkapasitet og derfor noe surere 
vannkvaliteter. Det er imidlertid ventet at vannkvaliteten blir lite endret, men i tørre perioder vil den 
nedre deler av den regulerte strekningen bli noe mer påvirket av grunnvannskvaliteter. Reduserte 
vårflommer i forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier 
som i uregulert tilstand på den regulerte strekningen. Nedenfor Neteland er det ikke ventet endringer i 
vannkvaliteten som en følge av reguleringen. 
 
Det er svært lite tilførsler fra landbruk eller bebyggelse på elvestrekningen med redusert vannføring og 
det er ikke forventet at redusert resipientkapasitet vil ha merkbar effekt på vannkvaliteten.  
 
I anleggsfasen vil avrenning av steinstøv eller nitrogenforbindelser fra tunneldrift og massedeponier 
med anleggsområder kunne vaskes ut og føres til vassdraget. Det er planlagt store massedeponi ved 
Neteland med steinmassene fra driftstunnelen og inntaksjaktene. Ved etablering av avbøtende tiltak 
kan det imidlertid være små skadeeffekter av steinstøv eller nitrogenforbindelser på forekomst av 
bunndyr og på fisk.  
 

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
Longvotni har en tett bestand av aure, det er rikelig med rekrutteringslokaliteter for auren i bekker 
fordelt rundt hele innsjøen. I Longvotni finnes også en bestand av stingsild. Planktonsamfunnet i 
innsjøen er preget av svært vanlige arter som finnes de fleste i humøse innsjøer med fisk i regionen. 
Vannkvaliteten i vassdraget er ikke preget av forsuring. Og døgnfluen Baëtis rhodani, som viser at 
vannkvaliteten er lite forsuringspåvirket ble påvist i god tetthet både i utløpet av Longvotni og i elva 
ved Neteland. Ellers er bunndyrfaunaen typisk for denne type vassdrag. 
 
I Tokagjelet finnes en resident bestand av aure, bestanden er delvis påvirket av fisk som slipper seg 
ned fra Longvotni, men en viss egenrekruttering forekommer også i elva. I Steinsdalselva er det en 
truet bestand av laks og en relativt tallrik bestand av sjøaure, begge bestandene er påvirket av lakselus. 
Det finnes en del rømt oppdrettslaks som sannsynligvis gyter og får avkom i elva. Det finnes ål i 
vassdraget, men forekomsten er liten i Steinsdalselva oppstrøms Movatnet. Ålen er på rødlisten og er 
behandlet i egne rapport om biologisk mangfold, som innbefatter rødlistearter. 
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For tema ”fisk og ferskvannsbiologi” er vassdraget delt i tre deler: Longvotni, oppstrøms inntaket; 
Tokagjelet, mellom inntaket i Longvotni og avløpet fra kraftstasjonen ved Neteland; og Steinsdalselva, 
nedstrøms avløpet, en strekning som stort sett er lakseførende. For de to øverste segmentene er verdien 
satt til ”liten”, mens den er ”stor” for Steinsdalselva. 
 
Virkningene i driftsfasen er i hovedsak knyttet til den reduserte vannføringen på elvestrekningen i 
Tokagjelet. Dette vil kunne få noe betydning for vanntemperaturene, i mindre grad få konsekvens for 
vannkvalitet, men i hovedsak påvirke vanndekningen i elva. Det ventes derfor at produksjonsarealet 
vil bli noe redusert. Elva har imidlertid relativt grovt substrat og noenlunde jevnt fall hele veien 
nedover, slik at det skal betydelige reduksjoner i vannføring til før produksjonsarealet blir vesentlig 
redusert. Når vannføringen etter utbygging i stor grad kommer til å bestå av minstevannføring, blir 
produksjonsarealet redusert, og det kan ventes noe lavere biologisk produksjon.   
 
Temperaturene ved første fødeopptak er av gjørende for overlevelsen til yngelen av laks og aure. 
Beregninger viser at det generelt er svært gode temperaturer ved første fødeopptak (”swim-up”) for 
laks i Steinsdalselva. En noe lavere vanntemperatur i perioden oktober til juli vil sannsynligvis føre til 
en liten endring i ”swim-up” -temperaturene, men virkningen vil være ubetydelig.  
 
Avrenning av steinstøv og / eller sprengstoffrater fra massedeponi kan gi negative effekter på fisk og 
bunndyr.  
 
Med angitt verdisetting av de tre vassdragsdelene, og en virkning av den planlagte kraftutbyggingen 
som omtalt, blir konsekvensvurderingen som følger:   
 
 
Tabell 1. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for fisk og ferskvannsbiologi ved 
etablering av Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad 
 
Strekning Fase Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

Longvotni 
Anlegg 

 
Drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
 
    

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

Ubetydelig ( 0 )  
 

Ubetydelig ( 0 ) 

Tokagjelet 
Anlegg 

 
Drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
 
    

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

Ubetydelig ( 0 ) 
 

Ubetydelig ( 0 ) 
Steins- 
dalselva 

Anlegg 
 

Drift 

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

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

Liten negativ (-)  
 

Liten negativ (-) 

AVBØTENDE TILTAK ANLEGGSFASE 
Vaskevann fra tunnelarbeider og avrenningsvann fra anleggsområdet og fra massedeponier må 
sedimenteres før det går til vassdraget. Vanligvis vil de største partiklene sedimenteres 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. 
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AVBØTENDE TILTAK DRIFTSFASE 
I forbindelse med denne utbyggingen er det skissert et slipp av minstevannføring på 330 l/s i 
sommermånedene, noe som tilsvarer 5-persentilen for denne perioden. For vintermånedene er det 
foreslått slipp av 150 l/s resten av året. 150 l/s tilsvarer 5-persentilen for vintermånedene. Dette ansees 
tilstrekkelig med hensyn på fisk og ferskvannsbiologi, og konklusjonen baserer seg på 
sammenligninger med andre vassdrag der vi har erfaring med virkning av minstevannføring. 
 
Områdene nedenfor avløp fra kraftstasjonen vil kunne være noe utsatt for stranding i forbindelse med 
utfall i kraftstasjonen, og det anbefales å etablere en forbislippingsventil for å eliminere dette 
problemet. Denne bør ha kapasitet til å kunne slippe igjennom 20-30 % (maks 2 m³/s) av 
driftsvannføringen den første halve timen etter utfall og 10-15 % den neste halve timen.   

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
Vassdraget er undersøkt i forbindelse med utarbeidelsen av denne søknaden. Det skulle derfor ikke 
være nødvendig med ytterligere undersøkelser av fisk og ferskvannbiologiske forhold for å kunne ta 
stilling til søknaden. Uavhengig av søknadens videre behandling bør en imidlertid sikre en oppfølging 
av anadrom fisk i Steinsdalselva gjennom nærmere dokumentasjon av fangst og rekruttering, fortsatt 
registrering av temperatur og vannføring vil være svært gunstig. 
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TOKAGJELET KRAFTVERK  
 

UTBYGGINGSPLANENE 
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. 
 
Fra Longvotni renner Steinsdalselva gjennom Tokagjelet og videre ned i Movatnet og videre ut i 
Samlafjorden ved Nordheimsund. Steinsdalsvassdraget er på 90,6 km² ved utløpet til sjøen. 
Utbyggingsplanene omfatter 44 km² eller 49 % av nedbørfelt (figur 1). Samla middelvannføring ved 
inntaka er på 4,9 m³/s, ved utløp til sjø er middelvannføringen på 9,6 m³/s. I nedbørfeltet til Tokagjelet 
er det fire innsjøer større enn 0,1 km², dette er Kvitbekktjørni, Steinkvandalsvatnet, Fossdalsvatnet og 
Longvotni. De øverste partiene av nedbørfeltet er relativt bratte, og går over skoggrensen. Den nedre 
delen av nedbørfeltet er slakere og skogbevokst. 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. Tokagjelet er navnet på elvestrekningen fra Longvotni og ned mot Steinsdalen. Nedbørfeltet 
til Tokagjelet er inntegnet. 
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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 med inntegnet plassering av inntak på tidligere campingplass, terskel før fossen i 
Tokagjelet og retning på vannvei.  
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Figur 3. 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. 
 

 
 

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 
 

UTREDNINGSPROGRAM 
I utredningsprogrammet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) står følgende for de 
aktuelle tema for denne konsekvensutredningen: 
 

Vanntemperatur og isforhold 
Det skal foretas en vurdering av virkningene for is- og vanntemperaturforhold i Longvotni og 
Steinsdalsvassdraget, sammenholdt med den planlagte driften av kraftverket. Temperturmålinger 
skal gjennomføres i Longvotni, i Tokagjelet ovenfor bebyggelsen på Neteland, og i øvre del av 
elvas anadrome strekning. Isforholdenes varighet skal kartlegges. Det skal klart fremgå om 
isforholdene i Longvotni blir dårligere etter utbygging (jf. DNs forutsetning knyttet til unntaket fra 
Samlet plan). Fokus skal særlig rettes mot muligheten for dannelse av råker og effekter for 
friluftsliv og fisk. Temaet sees i sammenheng med lokalklima. 

Mulige konsekvenser for grunnvannet skal kort omtales med vekt på fare for drenering som følge 
av tunneldrift og redusert vannføring. 

Det skal gis en kort beskrivelse av løsmasser i nedbørfeltet, spesielt løsmasser i tilknyting til 
elveløpet. Eventuelle endringer i erosjons- og sedimentasjonsprosesser som følge av 
utbyggingsplanene skal vurderes. 

Lokalklimatiske forhold i tiltaks- og influensområdet skal kort beskrives. Endringer i frostrøyk og 
tåkedannelse som følge av tiltaket skal vurderes og omtales. Eventuelle virkninger for landbruks- 
og boligområder på Neteland skal vurderes særskilt. 

Vannkvalitet - vannforurensing 

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. 

Fisk 
Fiskebestanden på utbyggingsstrekningen skal undersøkes. Vurderingen av de fiskebiologiske 
forholdene skal ta utgangspunkt i den informasjon grunneiere og lokale jeger- og fiskerforeninger 
besitter. Feltarbeidet skal inkludere kartlegging av ferskvannsbiologien, herunder vurdering av 
gyte- og oppvekstforhold for fisk/ungfisk i Longvotni. Videre skal det gjøres en grundig 
undersøkelse for å bestemme elvas verdi for laks/sjøørret, herunder kartlegging av 
vandring/vandringshindre, samt en bonitering av anadrom strekning for å kartlegge 
gyteplasser/egnethet for gyting. Et mål for undersøkelsen vil være å fremskaffe tilstrekkelige data 
til å kunne beskrive fiskebestandenes kvalitet, forhold knyttet til oppvekst, gyting og ernæring, og 
vurdere tiltak for å begrense skaden eller bedre forholdene for fisk og fiskeinteresser. 
Konsekvensbeskrivelsen skal skille mellom konsekvenser i driftsfasen og anleggsfasen. Planlagt 
kjøremønster for kraftverket skal legges til grunn for vurderingene av virkninger. 
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DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 
Konsekvensvurderingen baserer seg på undersøkelser av fiskebestander og bunndyr, vannkvalitet i 
vassdraget og analyser av det innsamlede materialet.  
 

VANNTEMPERATUR 

Det er utført logging av temperatur ved planlagt inntak i utløpet av Longvotni, i Tokagjelet ovenfor 
bebyggelsen på Neteland ved planlagt utløp fra kraftstasjonen, og ved Mo ovenfor bro RV 7, kalt 
Steinsdalselva, på elvas anadrome strekning (tabell 2). For den nederste stasjonen finnes det også 
enkelte sporadiske temperaturmålinger fra tidligere.  
 

VANNKVALITET 

Undersøkelsesprogrammet omfatter prøvetaking i de berørte vassdragselementene. Det er samlet inn 
vannprøver i 2007 og 2008, i perioden fra august 2008 til august 2009 er det samlet inn månedlige 
vannprøver i utløpet av Longvotni og ved Neteland.  
 
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 2. Prøvetakingspunktene for vannprøver, bunndyr og temperaturlogging. 

Prøvested UTM koordinat Prøveparameter 
Longvotni 32V 0336093 6696076 Vannprøver, bunndyrprøver, vanntemperatur 
Neteland  32V 0337730 6695125 Vannprøver, bunndyrprøver, vanntemperatur 
Steinsdalselva  32V 0340234 6696003 Vanntemperatur 

 

BUNNDYR 

Det ble samlet inn roteprøver av bunndyr våren 2008 på de samme stedene det ble tatt vannprøver 
oppe og nede (tabell 2). Prøvene ble konservert på etanol og sendt til LFI-Universitetet i Oslo for 
videre analyser. Her ble prøven sortert og artsbestemt med hensyn på vårfluer, steinfluer og døgnfluer, 
mens resten ble gjort opptil hovedgruppe. Dette danner grunnlag for vurdering av biologisk mangfold i 
elva og for en fastsetting av forsuringsindeks I & II i de berørte vassdragsdelene.  For detaljer om 
indeksering av vannkvalitet basert på bunndyr, vises til Fjellheim & Raddum (1990) og Raddum 
(1999). 
 

FISKEUNDERSØKELSER  

Ungfisk, anadrom del 
Ungfisktellingen ble utført med elektrisk fiskeapparat den 14. november 2007 på 4 stasjoner à 100 m² 
etter en standardisert metode som gir tetthetsestimat for fisk (Bohlin mfl. 1989) (figur 3). 
Lufttemperaturen var -3,5 °C og vanntemperaturen varierte fra 0,2 til 0,4 °C. Det var lav vannføring 
under elektrofisket. Vanndekt areal i elva var nær 100 % i forhold til arealet ved gjennomsnittlig årlig 
vannføring i elva (tabell 3). 
 
All fisk ble tatt med og bestemt til art, lengdemålt og veid. For fisk større enn 5 cm ble alderen bestemt 
ved analyser av otolitter (øresteiner) og/eller skjell, og kjønn og kjønnsmodning ble bestemt. Dersom 
konfidensintervallet overstiger 75 % av tetthetsestimatet, regner vi at fangsten utgjør 87,5 % av 
antallet fisk på det overfiskede området.  
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Presmolttetthet er et mål på hvor mye fisk som går ut som smolt førstkommende vår. Smoltstørrelse, og 
dermed også presmoltstørrelse, er korrelert til vekst. En laks eller aure som vokser sent vandrer ut som 
smolt ved en mindre størrelse enn en laks eller aure som vokser hurtig (Økland mfl. 1993). Presmolt er 
regnet som: Årsgammel fisk (0+) som er 9 cm eller større, ett år gammel fisk (1+) som er 10 cm og 
større; to år gammel fisk (2+) som er 11 cm og større; fisk som er tre år og eldre og som er 12 cm og 
større. Aure som er større enn 16 cm blir regnet som elveaure og blir ikke inkludert. Presmolttettleik blir 
regnet ut som estimat etter standard metode ved elektrofiske (Bohlin mfl. 1989), og relatert til en generell 
sammenheng mellom tetthet av presmolt og gjennomsnittlig vannføring i perioden mai-juli (Sægrov & 
Hellen 2004). 
 
I vedleggstabellene er det beregnet tetthet av enkelte årsklasser og totaltettheter. Her er ikke alltid 
summen av tetthetene lik totaltettheten. Grunnen til dette er at tetthetene er estimert ved en modell 
som gir gjennomsnittlig tetthet og feilgrenser for hver enkelt årsklasse. Summen av gjennomsnittene 
til disse estimatene trenger ikke bli likt gjennomsnittlig totalestimat. 
 
Tabell 3. Oversikt over stasjonsnettet i Steinsdalselva der det ble elektrofisket 14. november 2007.  

Stasjon  Plassering Overfisket Vanndekning Vanntemp. 
 (UTM, ED50) areal (m²) (%) (°C) 

1 32V341044-6696471 100 (20x5) >90 0,4 
2 32V340282-6696075 100 (20x5) >90 0,4 
3 32V339465-6695478 100 (22x4,5) >90 0,4 
4 32V339059-6695053 100 (20x5) >90 0,2 

 
Det er tidligere utført ungfiskundersøkelser i 1996, 1999 og 2001 (Bjørklund mfl. 1997, Johnsen mfl 
1999, Kålås 2002). 
 
Gyte- og oppvekstforhold for fisk/ungfisk i Longvotni 
Longvotni ble garnfisket 3 - 4. oktober 2007 med fire enkle, fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-
19 meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-29 meter (figur 23). Auren 
ble analysert med hensyn på alder, kjønn og kjønnsmodning, veid og målt. Innløpsbekkene og 
utløpsbekken ble elektrofisket og oppvekst og gyteforholdene vurdert. Været var pent begge dagene. 
 
 
 

VURDERING AV VERDIER OG KONSEKVENSER 
Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre-trinns prosedyre for å 
gjøre analyser og konklusjoner mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve (Statens Vegvesen 
2006). 
 
Det første trinnet i konsekvensutredningen består i å beskrive og vurdere området sine karaktertrekk 
og verdier med tanke på vannkvalitet. Verdien blir fastsett langs en skala som spenner fra liten verdi til 
stor verdi (se eksempelet under).  
 

Verdivurdering 

 Liten            Middels                     Stor 
    ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
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Trinn 2 består i å beskrive og vurdere virkningene av utbyggingen. Omfanget blir bl.a. vurdert ut fra 
omfang i tid og rom og sannsynligheten for at virkningene skal oppstå. Dette gjelder både for den 
kortsiktige anleggsfasen og den langsiktige driftsfasen. Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort 
negativt omfang til stort positivt omfang (se eksempelet under). 
 

Fase Virkningene av tiltaket 
   Stort neg.                  Middels neg.                  Lite / intet                   Middels pos.                 Stort pos. 
     ⏐---------------------------⏐---------------------------⏐--------------------------⏐---------------------------⏐ 

Anleggsfasen 
Driftsfasen 

                                                          
                                                                      

 
Det tredje og siste trinnet i konsekvens-utredningen består i å kombinere verdien av området og 
virkningene av tiltaket for å få den samlede konsekvensvurderingen. Dette skjer ved at resultatet av de 
to første trinnene plottes langs hver sine akser i figur 3, og resultatet blir avlest langs en skala fra 
svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv konsekvens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Konsekvensvifte (Statens vegvesen, 
høringsutgave mars 2005). ”. Konsekvensen for et 
tema framkommer ved å sammenholde områdets verdi 
for det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 
temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 
angir ingen virkning og ubetydelig konsekvens. Over 
linja vises positive konsekvenser, og under linja 
negative konsekvenser (etter Statens Vegvesen 2006). 

 
 
 
 
I konsekvensutredningen inngår også en vurdering av hvor godt datagrunnlaget er. Datagrunnlaget blir 
klassifisert i fire grupper: 
 
Klasse Beskrivelse 
1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 
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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 (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha direkte og indirekte effekter.  
 
Tiltaksområdet er vist i figur 2, 3 og 4 og inkluderer berørte areal for inntaksområder for vannveier, 
anleggsveien opp mot kraftstasjonen og planlagt tipp  
 
Influensområdet inkluderer Longvotni, samt elvestrekningene med redusert vannføring nedenfor 
kraftverkets inntak, samt elvestrekningen nedstrøms avløp fra kraftstasjonen på Neteland.  
 
 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
Tokagjelet ligger i Steinsdalsvassdraget 052.7Z i Kvam herad i Hordaland. Tokagjelet er partiet 
mellom Longvotni og Neteland. Fra Longvotni renner Steinsdalselva gjennom Tokagjelet og videre 
ned i Movatnet og videre ut i Samlafjorden ved Nordheimsund. Steinsdalsvassdraget er på 90,6 km² 
ved utløpet til sjøen. Utbyggingsplanene omfatter 44 km² eller 49 % av nedbørfelt. Samla 
middelvannføring ved inntaka er på 4,9 m³/s, ved utløp til sjø er middelvannføringen på 9,6 m³/s. I 
nedbørfeltet til Tokagjelet er det fire innsjøer større enn 0,1 km², dette er Kvitbekktjørni, 
Steinkvandalsvatnet, Fossdalsvatnet og Longvotni. De øverste partiene av nedbørfeltet er relativt 
bratte, og går over skoggrensen. Den nedre delen av nedbørfeltet er slakere og skogbevokst.  
 
Berggrunnen i Hordaland er bygget opp av tre hovedformasjoner. Grunnfjellsbergartene utgjør 
fundamentet og ble dannet i jordens urtid. Disse domineres av dypbergarter som granitt og gabbro som 
hovedsakelig også er blitt omdannet til gneis. Oppå dette laget ligger det stedvis fyllitter, som er 
omdannete rester etter leirrike sedimenter som ble avsatt oppå grunnfjellet i kambro-silurtiden. Mye av 
dette er nå tæret bort etter millioner av år med erosjon. Øverst ligger det i deler av fylket ulike typer 
skyvedekker som er store flak med grunnfjellsbergarter som ble revet løs og skjøvet inn oppå fyllittene 
i forbindelse med store fjellkjedefoldinger.  
 
Berggrunnen i vassdraget er meget varierende, men domineres av omdannede sedimentære og 
vulkanske bergarter som glimmerskifer, grønnstein og amfibolitt. Disse bergartene forvitrer relativt 
lett og har et høyt innhold av basekationer, noe som gir en relativt høy tålegrense for sure tilførsler. 
Lengst nord i vassdraget er det imidlertid innslag av hardere og mer tungt forvitrende bergarter som 
kvartsitt, kvartsskifer og gneis, som er mer følsomme for forsuring (Bjørklund & Brekke 2000). 
 
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.  
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Figur 8. Kartet viser den berggrunnsgeologiske variasjonen i tiltaksområdet (fra 
www.ngu.no/kart/arealis). Nedbørfeltet til planlagt kraftverk er markert med blå strek  

 
Løsmassene i området varierer mye, fra bart fjell i Tokagjelet via tynn morene med 
forvitringsmateriale i områdene på Kvamskogen, til mektige breelvavsetninger og rike 
bresjø/innsjøavsetninger i landbruksområdene ved Neteland innerst i Steinsdalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Kartet 
viser 
sammensetning og 
variasjonen 
løsmassene i 
tiltaksområdet (fra 
www.ngu.no/kart/ar
ealis). 
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I Tokagjelet renner elva bratt utfor foss fra Longvotni, nedover i gjelet går elva relativt raskt i små 
stryk og fosser med små kulper mellom. Substratet er gjennomgående grovt, men mindre områder med 
småstein og grus finnes innimellom. Det er jevnlig områder med egnet gytesubstrat for aure, det er 
også mange oppholdsplasser for fisk selv ved lav vannføring.  
 
I den øvre delen av nedbørfeltet var det i 1996 over 1400 hytter i området mellom Røyrli og 
Tokagjelet. Omtrent 1200 hadde innlagt vann, og 25 % av disse hadde utslipp til vassdraget, mens i 
overkant av 30 % hadde private kloakkanlegg med slamavskillere. 500 hytter var knyttet til den 
offentlige oppsamlingsledningen. I tillegg vil arealavrenning fra områder der det går beitende husdyr 
kunne forurense vannet i perioder med nedbør. I den lavtliggende delen av vassdraget forurenses 
vannet på grunn av tarmbakterietilførsler fra husdyrhold og muligens også fra private kloakkanlegg 
(Bjørklund & Brekke 2000). 
 
Den viktige transportåren Rv. 7 mellom øst- og vestlandet går gjennom vassdraget, og området ved 
inntaket på Kvamskogen er tett utbygget med fritidshytter. Flere av hyttene har sannsynligvis 
vannuttak fra vassdraget. Det krysser to kraftledninger gjennom området, og ved Haugalihotten ca. 2 
km. nord for det planlagte inntaksmagasinet er et 750 daa stort område avsatt som nærøvingsfelt/ 
skytefelt for forsvaret. Det er også bygget flere skiheiser nedbørfeltet, bla. a. vest for Gåsabotnen, sør 
for Furedalen og like sør for skytefeltet. 
 

VANNFØRING 

Det er målt vannføring i utløpet av Longvotni siden 10. januar 2007. Det forekommer mindre flommer 
gjennom hele året, men den største vannføringen over en viss tid kommer typisk i forbindelse med 
snøsmeltingen utover våren, mens de største flommene kommer ofte om høsten. Største middel 
døgnvannføring i 2007 var 56,2 m³/s den 28. oktober, i 2008 var det største døgnsnittet på 39,9 m³/s 
den 25. oktober. Lange perioder med lav vannføring forekommer oftest på vinteren (figur 7). Det er i 
måleperioden ikke målt døgnvannføringer under 0,35 m³/s (laveste 17. september 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Vannføring ved Longvotni vist som døgnmidler (blå) for perioden 10. januar 2007 til 12. 
november 2008. Månedsnitt (rød) og årssnitt (grønn) er også vist.  
 



 

 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1263 
 

21

 
 

 
 

 
 
 

Figur 11. Øverst: Utløpet av Longvotni. Midten: Øvre del av Tokagjelet. Nederst: Elva i Tokalgjelet ned 
mot Neteland.  
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VANNTEMPERATUR 

Steinsdalsvassdraget har lave vintertemperaturer, vanntemperaturen stiger relativt raskt når det meste 
av snøsmeltingen er over i april, og døgnmiddeltemperaturen kom over 8 °C i månedsskiftet mai/juni. 
Det er relativt små forskjeller i temperaturen mellom Longvotni, Neteland og Steinsdalselva, men det 
er generelt noe lavere temperatur gjennom vinteren i utløpet av Longvotni sammenlignet med 
Neteland og Steinsdalselva. Det skjer en viss oppvarming av vannet nedover i elva om våren og tidlig 
sommer noe som gjør at vanntemperaturen normalt er litt høyere i Steinsdalen enn ved Neteland og 
Longvotni. Siden vanntemperaturen ved Longvotni er relativt høy om sommeren er 
oppvarmingspotensialet lite, og det er liten endring i vanntemperaturen nedover i vassdraget i juli, 
august og september. 
 

 

 

 

 

 

Figur 12. Temperaturmålinger 
ved Longvotni, Neteland og 
Steinsdalselva vist som 
døgnmidler for perioden juni 
2007 til november 2008.  

 

 

 

 

 

Figur 13. Forskjell mellom 
høyeste og laveste 
temperaturmåling gjennom 
døgnet Longvotni, Neteland og 
Steinsdalselva vist som 
døgnmidler for perioden juni 
2007 til november 2008. 

 
 

Det er ikke uvanlig at temperaturen kan variere mye gjennom døgnet på våren og sommeren i 
forbindelse med fint vær. De laveste temperaturene er tidlig om morgenen etter en natt med lave 
temperaturer grunnet stort varmetap fra utstråling, mens de høyeste er på kvelden etter en lang og 
solrik dag. I elver uten smeltevannspåvirkning kan en observere døgnforskjeller på 7 °C eller mer på 
våren og utover sommeren. Det er gjennomgående noe større temperaturvariasjon nede i vassdraget 
sammenlignet med oppe, og størst døgnvariasjon har en i perioder med liten vannføring.  
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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 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. 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 15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Surhet (pH) ved planlagt 
inntak og ved Neteland i perioden 
1989 til 2009.  
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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 16. E. coli og termotolerante 
bakterier ved planlagt inntak og ved 
Neteland i perioden 1989 til 2009.  
 
 
 
 

BUNNDYR 
 
Det ble samlet inn bunndyrprøver oppe ved utløpet av Longvotni og ved Neteland den 9. april 2008 
(Vedleggstabell 1). Det var betydelig flere bunndyr i prøven nede sammenlignet med oppe, men det 
var fjærmygg og fåbørstemark som utgjorde hovedforskjellen i antallet. Samlet sett var det omtrent 
like mange arter av steinfluer, vårfluer og døgnfluer på begge stedene. Den forsuringsfølsomme 
døgnfluearten Baëtis rhodani var tallrik både oppe og nede, det same var steinfluearten Amphinemura 
borealis. Forekomsten av Baëtis rhodani gir forsuringsindeks I = 1 og forsuringsindeks II = 0,97 oppe 
og 1,0 nede, noe som viser at vannkvaliteten ikke er særlig preget av forsuring.  
 
 

UNGFISK  
 
Ungfisktetthet 
Det ble samlet inn totalt 305 ungfisk på de fire stasjonene i Steinsdalselva 14. november 2007, fordelt 
på 211 laks og 94 aure. To av aurene var lengre enn 16 cm, og ble vurdert til å være resident aure, og 
er derfor tatt ut av ungfiskmaterialet. Gjennomsnittlig estimert tetthet var 96 per 100 m², og varierte 
mellom 26 på stasjon 4 og 151 på stasjon 2 (Vedleggstabell E). Det var en tendens til avtagende 
tetthet av ungfisk oppover i elva. Tettheten av aure var høyest nederst i elva, mens tettheten av laks var 
høyest i midtre deler av elva. 
 
Laks 
Estimert tetthet av laks var 66 per 100 m2. For laks eldre enn årsyngel var tettheten 34 per 100 m2 
(vedleggstabell C).  
 
Aure 
Estimert tetthet av aure var 26 per 100 m2. For aure eldre enn årsyngel var tettheten 6 per 100 m2 
(vedleggstabell D). 
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Figur 17. Estimert tetthet av ulike aldersgrupper av laks (venstre) og aure (høyre) ved elektrofiske på 
4 stasjoner i Steinsdalselva 14. november 2007. Detaljer om reell fangst, fangbarhet og estimert 
fangst er samlet i vedleggstabell C-E. 

 
Alder og kjønnsfordeling 
Det ble funnet laks og aure av de tre yngste årsklassene (0+ - 2+). Aldersfordelingen er omtrent som 
en skal vente med høyest tetthet av de yngste årsklassene og lavere av de eldre. Tettheten av laks som 
klekket i 2006 var relativt høy (figur 18). Laks er den dominerende arten i den anadrome delen av 
vassdraget. 

 
Figur 18.. Aldersfordelingen til laks og aure (venstre) og fangsten av laks og aure per 100 m2 (høyre) 
ved elektrofiske på 4 stasjoner i Steinsdalselva 14. november 2008.  
 
Kjønnsfordelingen i materialet vi samlet inn var ganske jevn, og innenfor det en skal vente. Hos 
laksehannene var henholdsvis 30 % og 92 % av ett og toåringene kjønnsmodne (tabell 4). Dette er 
laks som deltar i gytingen om høsten, og disse vil bidra til å øke størrelsen på gytebestanden i 
vassdraget. 
 
Tabell 4. Kjønnsfordeling og andel kjønnsmodne hanner for årsklasser eldre enn årsyngel. 

Laks  Aure 
Kj. modne hanner  Kj. modne hanner

Alder Hunner Hanner Sum Antall %  Hunner Hanner Sum Antall % 
1+ 50 43 93 13 30  11 8 19 0 0 
2+ 13 12 25 11 92  1 2 3 0 0 
Sum 63 55 118 24 44  12 10 22 0 0 
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Figur 19. Lengefordelingen til laks (venstre) og aure (høyre). 
 
Det var ikke overlapp i lengder mellom de to yngste årsklassene verken av laks eller av aure, men for 
de eldre aldersgruppene er det overlapp i lengder mellom aldersgruppene (figur 19, vedleggstabell C 
og D).  
 
Gjennomsnittlige lengder til de ulike aldersgrupper var henholdsvis 49, 92 og 118 mm for laks og 59, 
108 og 133 mm for aure (figur 20). Aureungene er dermed i gjennomsnitt større enn lakseunger av 
samme alder. Lengdene er reelle for de yngste aldersklassene, men for de eldste aldersklassene har de 
største fiskene vandret ut som smolt, og tilveksten blir dermed underestimert. 
  
 
 
 
 
 
Figur 20. Gjennomsnittlig lengde (mm 
± s.d.) for de ulike aldersgruppene av 
laks og aure som ble fanget i 
Steinsdalselva under el. fiske 14. 
november 2007. 
 
 
 
Presmolttetthet 
 
Av ungfiskene var 58 presmolt, fordelt på 44 laks og 14 aure. Gjennomsnittlig estimert presmolttetthet 
var 16 per 100 m², med variasjon mellom 7 per 100 m² på stasjon 4 og 21 per 100 m² på stasjon 2 
(vedleggstabell C-D). Tettheten av presmolt laks var ca 13 per 100 m² og dermed klart høyere enn 
tettheten av aure. Forventet presmoltalder våren 2008 var 2,5 år for laks og 2,2 år for aure. 
 
En gjennomsnittlig vannføring i perioden mai-juli på 8,4 m³/s (Kålås 2001) gir en teoretisk beregnet 
presmolttetthet på ca 20 presmolt per 100 m² (jf. Sægrov & Hellen 2004). Målt presmolttetthet er 
dermed under det en skulle vente for denne elva. 
 
Sammenligning med resultat fra ungfiskundersøkelsene i 1996, 1999 og 2001 
Ungfisken er Steinsdalselva ble også undersøkt i 1996, 1999 og 2001 etter samme metoder som i 
2007. Tre av fire elektrofiskestasjoner er identiske i hele undersøkelsesperioden, mens stasjon 2 ble 
flyttet ca 80 m nedover elva i 2007, siden elva hadde endret karakter på det tidligere undersøkte 
området, og nå var nå en bakevje uegnet til å utføre elektrofiske på. Det nye området hadde noe 
grovere substrat enn det tidligere området, som hadde et homogent substrat bestående av sand og grus. 
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En del av resultatene fra undersøkelsene er sammenstilt i tabell 5. Samlet ungfisktetthet i 2007 var 
96,4 per 100 m2, som er det høyeste vi har målt. Tettheten av ungfisk eldre enn årsyngel var høyere i 
1996 med 47 per 100 m2, mot 39 per 100 m2 i 2007. Tettheten av laks er høyere i 2007 enn ved noen 
av de andre undersøkelsene og er årsaken til den relativt høye totaltettheten siden tettheten av aure i 
2007 er den klart laveste vi har målt i Steinsdalselva. Det har vært en avtagende tendens i tettheten av 
aureunger siden 1996.  
 
Aldersfordelingen i 2007 er relativt normal om en sammenligner med det vi fant i for laks i 1996 og 
1999 og for aure i 1996, da mengdene av de yngste årsklassene var lave. 
 
Årsyngelen av aure har alltid vert større enn lengden til årsyngelen av laks. Dette er det normale, siden 
aure klekker tidligere, kan vokse ved lavere temperaturer og får en lengre vekstsesong første året. I 
elver med høyt innslag av rømt oppdrettsfisk har en mange steder sett at årsyngelen av laks har vært 
større enn årsyngelen av laks etter første vekstsesong. Dette skyldes at avkom av oppdrettsfisk er mer 
aggressiv enn avkom av villaks og dermed har en raskere vekst enn det som er normalt for den 
stedegne stammen. Den normale tilveksten til lakseyngelen i elva tyder på at bestanden er lite påvirket 
av rømt oppdrettsfisk. Gjennomsnittslengden til årsyngelen av aure har vært 8 til 13 mm lengre enn 
lengden til årsyngelen av aure de årene vi har undersøkt elva.  
 
Totaltettheten til presmolt, som er tettheten av de aure og laks vi venter skal vandre ut i sjøen våren 
etter undersøkelsen, har variert fra 9 til 22 per 100 m2 de gangene vi har undersøkt elva. I 2007 var 
beregnet gjennomsnittstetthet 16 per 100 m2. Produksjonspotensialet i elva er antatt å være ca 20 per 
100 m2. Også for presmolten ser vi en forandring fra en overvekt av aure til en overvekt av laks.  
 
 
 
Figur 21. Tetthet av aure og laks som 
var forventet å vandre ut av 
Steinsdalselva våren 1997, 2000, 2002 
og 2008, beregnet etter 
ungfiskundersøkelser. Årsvannføring er 
sentralt i denne modellen. Siden 
vannføringen ikke blir målt i 
Steinsdalselva er en gjennomsnittlig 
årsvannføring beregnet fra en 
hydrologisk modell (NVE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996199719981999200020012002200320042005200620072008

Smoltårgang

0

5

10

15

20

25

30

Te
ttl

ei
k 

av
 p

re
sm

ol
t (

fis
k/

10
0m

2)

Aure
Laks

Forventet tetthet av presmolt



 

 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1263 
 

28

Tabell 5. Sammenligning av en del resultat fra ungfiskundersøkelsen i Steinsdalselva for 
vekstsesongene 1996, 1999, 2001 og 2007. Årsklassestyrke er oppgitt som prosent av total fangst og 
lengde som gjennomsnittslengde for hver årsklasse, fra 0+ til 3+. 
Faktor År Laks Aure Totalt 
  >0+ totalt >0+ totalt >0+ totalt 
 1996 28,4±8,3 35,0±7,8 19,2±6,9 39,4±7,4 46,6±6,8 74,4±10,7
Ungfisktetthet 1999 18,5±5,7 25,7±5,6 17,0±2,6 67,1±14,0 35,0±5,2 92,4±14,3
fisk per 100m2 2001 6,4±2,1 36,3±29,8 11,7±2,9 52,1±10,8 18,1±3,6 83,6±18,9
 2007 34,3±28,7 65,5±80,5 5,7±10,1 26,4±30,2 39,2±26,2 96,4±93,2
 1996 22 – 29 - 46 - 3 – 0 46 - 31 - 20 - 2  
Årsklassestyrke 1999 31 – 41 – 26 – 1 – 1 69 – 26 – 5 – 0 – 0  
(% av total fangst) 2001 71 – 13 – 12 – 3 – 1 75 – 21 – 3 – 1 – 0  
 2007 44 - 44 - 12 - 0 - 0 76 - 21 - 3 - 0 - 0  
 1996 56 – 84 – 110 – 124 64 – 88 – 124  
Lengde (mm) 1999 52 – 99 – 126 – 145 65 – 103 - 125  
 2001 54 – 89 – 130 – 138 62 – 98 – 142  
 2007 49 – 92 – 118 – ___            59 – 108 - 133  
 1996 ~215 ~206 ~421 
Biomasse 1999 205 291 496 
g/ 100m2 2001 98 193 291 
 2007 218 90 309 
 1996 11,0±5,9 6,9±1,5 17,2±4,3 
Presmolttetthet 1999 15,4±12,0 9,4±1,0 21,8±4,2 
per 100m2 2001 3,3±0,3 5,5±0,8 8,8±0,8 
 2007 13,1±12,5 3,6±9,2 16,1±9,9 
 1996 3,0±0,4 2,8±0,6  
Presmoltalder (år) 1999 2,7±0,7 2,3±0,5  
 2001 3,2±0,7 2,3±0,6  
 2007 2,5±0,5 2,2±0,4  

 
 
 

VANDRINGSHINDER OG GYTEFORHOLD I STEINSDALSELVA 
 
Vandringshinderet for oppvandrende anadrom fisk er like nedenfor øverste veibroen i langs 
Steinsdalselva ved Bøen, ca 5 km fra sjøen og ca 500 m nedstrøms planlagt kraftstasjon. 
Steinsdalselva har et substrat dominert av småstein og stein, med innslag av mindre områder med grus. 
Det er gode gyteforhold i store deler av vassdraget helt opp mot vandringshinderet. Elva er nokså 
flatbunnet med bratte kanter, det er mange mindre naturlig terskler som gir god vanndekning selv ved 
lav vannføring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Steinsdalselva 14. november 2007, 
ved vannføring på ca 0,9 m³/s. 
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FANGST OG GYTEBESTAND AV LAKS OG SJØAURE I STEINSDALSVASSDRAGET 
 
I DN’s lakseregister er laksebestanden i Steinsdalselva klassifisert i kategori 2 - truet, og trusselen 
lakselus ansees som avgjørende for kategoriplasseringen. Sjøaurebestanden er plassert i kategori, 4b - 
redusert voksenfiskbestand. I perioden 1969-1998 var gjennomsnittlig årsfangst 64 laks med snittvekt 
på 2,5 kg. Etter det ble villaksen fredet og det har siden bare vært lov å fange rømt oppdrettslaks. I 
perioden 1969-2007 ble det fanget i snitt 51 sjøaure med snittvekt på 1,9 kg. I 2007 var fangsten 15 
laks (snittvekt 4,3 kg) og 13 sjøaure (snittvekt 2,4 kg). Fangstene av sjøaure har stort sett vært lav de 
siste 10 årene, og snittet for perioden 1998-2007 har vært 23 sjøaure per år. Fra sportsfisket i perioden 
1999-2007 er det til sammen analysert skjellprøver av 64 laks og 57 sjøaure. Av laksene var det til 
sammen 6 villaks.  

 
Figur 23. Fangst i antall (søyler) og snittvekt i kg (linje) av laks og sjøaure i Steinsdalselva i perioden 
1969-2007. Fra 1979 er laksefangstene skilt som tert (<3 kg, grønn søyle) og laks (>3 kg, blå søyle), 
fra 1993 er det skilt mellom smålaks (<3 kg, grønn søyle), mellomlaks (3-7 kg, rød søyle) og storlaks 
(>7 kg, svart søyle). Villaksen har vært fredet siden 1999. 

Ved årlige gytefisktellinger i Steinsdalselva i perioden 2004 til 2007 ble det observert mellom 33 og 
84 laks, av disse ble det antatt at mellom 9 og 27 % var oppdrettslaks (Skoglund mfl. 2008). Av 
sjøaure ble det registrert mellom 141 og 305 individ de fire årene (tabell 6). Fangst og tellinger viser 
at laksebestanden i vassdraget er fåtallig, og eggtettheten ligger de fleste år under gytemålet (Skurdal 
mfl. 2001). Sjøaurebestanden er relativt tallrik og eggtettheten er de fleste år tilfredsstillende i forhold 
til gytemålet.  
 
Tabell 6. Antall observerte villaks og rømt oppdrettslaks under gytefisktellinger Steinsdalselva i 
perioden 2004-2007. Oppdrettslaks er bestemt ut fra morfologiske kjennetegn under dykking, og en 
del oppdrettslaks er sannsynligvis feilbestemmes som villaks (fra Skoglund mfl. 2008). Eggtetthet er 
avlest fra figur i Skoglund mfl. (2008). 

 2004 2005 2006 2007 Totalt 
Villaks (antall) 27 35 70 30 162 
Oppdrettslaks (antall) 7 13 14 3 37 
Laks Totalt (antall) 34 48 84 33 199 
% oppdrettsaks 20,6 27,1 16,7 9,1 18,6 
Eggtetthet/m² (villaks) ca 1 ca 1 ca 3,3 ca 1,5  
Sjøaure (antall) 205 141 305 157 808 
Eggtetthet/m² (sjøaure) ca 3 ca 2,2 ca 6 ca 3,2  
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LONGVOTNI 
 
Longvotni (innsjønr: 26752) ligger i Steinsdalsvassdraget (vassdragsnr. 052.7Z), 357 moh. i Kvam 
herad. Innsjøen har et areal på 0,34 km². Det er seks innløpsbekker, og utløpsbekken i øst renner ned 
gjennom Tokagjelet og videre som Steinsdalselva til Moensvatnet og ut i sjøen ved Norheimsund. Ved 
prøvefiske i 1972, ble bestanden av aure i innsjøen vurdert til å være tett, ved prøvefisk i 1993 ble 
bestanden vurdert som overtallig med for mye små fisk (Nedkvitne og Klyve 1993). 

 
Figur 24. Skisse over Longvotni i Kvam. Bekkene som ble elektrofisket er angitt med nummererte 
sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter. 

 
Garnfiske 
Under garnfisket 3.-4. oktober 2007 ble det fanget 30 aure. Fisken varierte i lengde fra 13,2 til 26,1 
cm, med en gjennomsnittslengde på 19,7 (±3,3) cm. Vekten varierte fra 19 til 169 gram, snittvekten 
var 72 (±36) gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,88 (±0,07). I hvert av de to ytterste 
garnene i bunngarnlenken ble det fanget to aurer. I de andre bunngarnene som sto fra strandlinjen og 
ut, varierte fangsten fra 4 til 8 aure, og den gjennomsnittlige fangst per bunngarnnatt var 4,3, for 
garnene som sto i strandlinjen var snittfangsten 6. Siktedypet var 4,3 meter og overflatetemperaturen i 
innsjøen var 6 °C ved prøvefisket. I tillegg til auren ble det fanget fire stingsild, tre av stingsildene 
stod på de ytterste garna i bunngarnlenken. Det ble ikke observert ålemerker i noen av bunngarna.  
 
Aurene var fra ett til seks år gamle (figur 25 og figur 26). Ettåringene var i snitt 13,2 cm og 
toåringene var 16,4 cm. De 12 treåringene var i gjennomsnitt ytterligere 4 cm større, mens fireåringene 
var 1,6 cm større enn treåringene. Det ble fanget to femåringer, disse var i snitt 2,4 cm større enn 
fireåringene. Det var stor variasjon innen de enkelte årsklassene, den minste treåringen var 16,6 cm, 
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mens den største var 25,3 cm. Den største treåringen og en fire år gammel fisk på 22 cm var 
fiskespisere. Fiskediett hos større fisk gjør at veksten til viss grad opprettholdes, selv om fisketettheten 
er relativt høy. For de andre aurene var dietten dominert av overflateinsekt og bunndyr, som vårfluer 
og ertemusling. 
 
 
 
 
 
Figur 25. Empirisk vekst ved avsluttet 
vekstsesong, for aure fanget i Longvotni. 
Antall fisk som utgjør beregnings-
grunnlaget er markert over linjen. 

 
 
 
 
 
 
Aldersfordelingen for auren i Longvotni viser at det er årlig jevn reproduksjon, og ingen årsklasser 
skiller seg ut som spesielt sterk eller svak (figur 26, tabell 7).  

 
Figur 26. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Longvotni, 3. 
oktober 2007. I figuren over aldersfordelingen er forventet aldersfordeling i bunngarnene i innsjøer 
beliggende mellom 300 og 750 moh. markert med prikker. 

All aure som ble fanga hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 2-3 år for 
hannauren og tre år for hunnauren i Longvotni. Den minste auren som var kjønnsmoden var en hann 
på 2 år og 13,7 cm, mens den minste kjønnsmodne hunnauren var en 3 år gammel hunn på 23,8 cm. 
 
Det ble observert bendelorm i 11 av 30 aure, parasitteringsgraden var liten til middels.  
 
Tabell 7. Gjennomsnittlig lengde i mm, standard avvik, største og minste lengde av aure av ulike 
aldersgrupper fanget under garnfiske i Longvotni i Kvam 3. oktober 2007. 

 ALDER (VEKSTSESONGER)  
 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) Totalt 
Antall 1 8 12 7 2 0 0 0 30
Lengde 132 164 203 219 244   197
Standard avvik  17 23 14 25   33
Minste 137 166 206 226   132
Største 189 253 245 261   261
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Elektrofiske 
I utløpet (1) er ca 20 meter bredt, og innsjøen renner over sva de siste meterne før den renner ned i 
Tokagjelet som bratt foss. De siste 100 meteren renner elva som en kanal med dybde på ca 1-1,5 
meter. Bunnsubstratet er sammensatt av grus og sand og mudder. Det er relativt godt drag i 
vannmassene i hele dette området og spesielt i den nederste delene mot fossen er det mulig for aure å 
gyte. Et område på 140 m² ble elektrofisket og det ble fanget 13 aure, de fleste var årsyngel (figur 27). 
Det var normal vannføring og rolig strøm ved elektrofisket og vanntemperaturen var 5 °C. 
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Figur 27. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i utløpsbekken og i innløpsbekk 
2 i Longvotni 3. oktober 2007. 

Innløpselv (2) fra Skånavotni har et bunnsubstrat sammensatt av sand, grus og litt stein, 
gyteforholdene er gode. Det er ingen begroing i elva. Elva er opp til 30 cm dyp, 2-3 meter bred og 
fisken kan vandre ca 300 meter oppover elva. Det var liten vannføring og rolig strøm og 
vanntemperaturen var 5 °C den 3. oktober. Det ble fanget totalt 21 aure på de 20 m² som ble overfisket 
(figur 27). 
 
I innløp (3) er bunnsubstratet en blanding av grus og sand, og det er lite begroing. Elva var opp til 30 
cm dyp ved elektrofiske. Elvebredden er 1-1,5 meter og fisken kan vandre ca 200 meter oppover elva, 
gyteforholdene er brukbare. Et areal på totalt ca 30 m² ble elektrofisket i nedre del av elva og det ble 
fanget i alt 18 aure, de fleste var trolig årsyngel (figur 28). I tillegg til auren ble det observert stingsild 
i bekken. 
 
Innløpselv (4) renner i en relativt dyp kanal på ca. 1 kilometer ned mot innsjøen. Ca en kilometer 
ovenfor Longvotni, deler elva seg i Mødalselvi og Røyro. I Nedre del av Røyro ble et område på 50 m² 
elektrofisket 3. oktober 2007. Elva er 3-5 meter bred og er relativt flat i bunnen Substratet er 
sammensatt av sand grus og stein som gir gode gytemuligheter for aure. Det var liten vannføring og 
rolig strøm og vanntemperaturen var 5 °C den 3. oktober. Det ble fanget totalt 20 aure på de 50 m² 
som ble overfisket (figur 28). 
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Figur 28. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i to innløpsbekker til Longvotni 
3. og 4. oktober 2007. 
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Innløpselv (5) fra Steinkvandalen har et bunnsubstrat sammensatt av sand og grus og litt stein, 
gyteforholdene er bra. Det er lite begroing i elva. Elva er opp til 60 cm dyp, 3 - 5 meter bred og fisken 
kan vandre flere hundre meter oppover elva. Det var lav vannføring og rolig strøm og 
vanntemperaturen var 4 °C den 3. oktober. Det ble fanget totalt 26 aure på de 70 m² som ble overfisket 
(figur 29).  
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Figur 29. Lengdefordeling for aurene som ble 
fanget ved elektrofiske i tre innløpsbekker til 
Longvotni 3. og 4. oktober 2007. 

 
 
I innløp (6) er bunnsubstratet en blanding av grus og sand, og det er lite begroing. Elva var opp til 30 
cm dyp ved elektrofiske. Elvebredden er 1-1,5 meter og fisken kan vandre 200 - 300 meter oppover 
elva, gyteforholdene er brukbare. Elva renner under Europaveien over Kvamskogen, og kulverten 
under veien kan være vandringshinder for mindre fisk. Det ble påvist ungfisk også ovenfor kulverten, 
men ikke årsyngel. På et areal på totalt ca 40 m² ble elektrofisket i nedre del av elva og det ble fanget i 
alt 16 aure, de fleste var trolig årsyngel (figur 29).  
 
Innløpselv (7) renner inn i Longvotni som en dyp kanal på ca 50 m. Lenger opp blir elva grunnere, og 
her er substratet dominert av sand, grus med innslag av stein i nedre del, men blir noe grovere lenger 
opp. Et område på 40 m² ble elektrofisket 3. oktober 2007 like oppstrøms europaveien. Her var elva 
fire meter bred og vanndypet varierte fra 0-20 cm, det var liten vannføring og rolig strøm. Det ble 
totalt fanget 15 aure, 10 var årsyngel (figur 29). 
 
Vurdering 
Longvotni har en tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er relativt lav, mens den årlige tilveksten er 
bra de fire første årene, men avtar i fjerde vekstsesong. De største aurene slår over til å spise stingsild 
og opprettholder på den måten veksten tross i relativt høy fisketetthet. Det er seks innløpselver med 
gytemuligheter, samt at det er gytemuligheter i utløpet. Det var årsyngel og ettåringer i alle bekkene i 
2007, og hver av disse bekkene er store nok til å opprettholde en bestand av aure alene i Longvotni.  
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OPPSUMMERING AV TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Longvotni har vært prøvefisket to ganger tidligere, i 1972 og i 1993, begge gangene var det tette 
bestander av aure i innsjøen. I Steinsdalselva er forlatt ungfiskundersøkelser i 1996, 1999 og 2001, på 
de to første undersøkelsestidspunktene var presmolttettheten like under forventet nivå, og begge 
gangene var det omtrent like mye laks som aure. I 2001 var presmolttettheten omtrent halvparten av 
forventet nivå og det var en betydelig overvekt av aure.  
 

SAMLET VERDIVURDERING ”FERSKVANNSØKOLOGI”  
Det foreligger fra tidligere en god del vannkvalitetsmålinger fra vassdraget. Vannkvaliteten i 
vassdraget er bra og har blitt bedre de siste årene med hensyn på forsuring. Bunndyrsindeksen 
indikerte også at vannkvalitet er lite påvirket av forsuring, og vannkvaliteten er egnet for laks.  
 
Vassdraget øvre del er relativt næringsfattig og har lite eller ingen tilførsler av næringsstoff fra 
landbruksavrenning. Etter at det bygd ut sentralt kloakksystem for store deler av bolig- og 
hyttebebyggelsen på Kvamskogen er lite tilførsler fra avløp fra bosetting og hytter redusert. Det er 
ingen forurensningskilder på den berørte elvestrekningen.  
 
Det er en bestand av stasjonær aure på den berørte elvestrekningen, og nedenfor planlagt kraftstasjon 
er det en truet laksebestand og en relativt tallrik sjøaurebestand. Det er de fleste år en god produksjon 
av smolt av laks og sjøauresmolt i elva. Det er sannsynlig at både lakse- og sjøaurebestanden er 
redusert pga lakselus (DN’s lakseregister).  
 
Det ble ikke registrert ål i noen av garnene i Longvotni, heller ikke i bekkene til Longvotni ble ål 
registrert. Det er registrert et fåtall ål ved elektrofiske i Steinsdalsvassdraget, men tettheten virker å 
være lav. Det er sannsynlig at ål kan ta seg opp til Longvotni, men vil sannsynligvis i svært lav tetthet, 
siden ålen er på rødlisten (Kålås 2006) er den behandlet under rødlistearter i rapporten som omhandler 
biologisk mangfold (Ihlen mfl. 2009).  
 
Med utgangspunkt i at det er en lakse- og en sjøaurebestand i Steinsdalselva og at det er stasjonære 
bestander av aure og at det forekommer ål i vassdraget, blir den samlete verdien av den anadrome 
delen av vassdraget satt til stor verdi. I bunndyrprøvene og i planktonprøven ble det bare funnet 
ordinære arter, i øvre del av vassdraget er det innlandsaure og stingsild forekommer i Longvotni, 
samlet sett gir dette liten verdi for Tokagjelet og Longvotni. 
 

Verdi: ”Ferskvannsøkologi” 
     Liten                      Middels                     Stor 
     ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 

Longvotni             

Tokagjelet            
Steinsdalselva                                               
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VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERINGER 
 
 

MULIGE VIRKNINGER AV UTBYGGINGENE 
Tokagjelet kraftverk er å regne som et elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Slukeevnen i 
kraftverket er 10 m³/s, noe som vil redusere de naturlige vannstandsfluktuasjonene og vil i lange 
perioder føre til en mer stabil vannstand i Longvotni. Inntakene blir i utløpet i Longvotni kote 357. 
Vannet blir tilbakeført til Steinsdalselva ved Neteland på ca kote 50. 
 

REDUSERT VANNFØRING OG REDUSERT VANNDEKNING  

Redusert vannføring vil påvirke produksjonsvilkårene på elvestrekningene, og særlig vil perioder med 
meget lav vannføring kunne innebære en begrensning og reduksjon av bærenivået fordi det totale 
vanndekte arealet blir redusert.  
 
Undersøkelser i en rekke Vestlandsvassdrag har vist at bærenivået for smoltproduksjon er omvendt 
korrelert med vannføring (Sægrov mfl. 2001). Dersom produksjonsarealet opprettholdes, vil en 
moderat reduksjon i vannføring på lakseførende strekning kunne medføre en relativ økning i 
bærenivået for produksjon av smolt.  
 

VANNTEMPERATUR  

Fraføring av vann fra de øvre delene av et nedbørfelt vil medføre at vannføringen på de 
nedenforliggende strekningene blir mindre, og i lengre perioder være preget av slipp av 
minstevannføring. En vannkraftutbygging med bare elveinntak og uten bruk av magasiner, vil 
imidlertid gi flomvannføringer nedstrøms inntakene ikke ulikt før utbygging.  
 
Temperaturvirkningene av reguleringer vil påvirkes av flere forhold, der påvirkningen av grunnvann 
kan redusere temperaturen sommerstid, men vil øke temperaturen noe vinterstid. I begge situasjoner 
vil imidlertid døgnvariasjonen kunne reduseres. Videre vil vassdragets bratthet og elveleiets utforming 
ha betydning for evnen til å ta opp og avgi varme. På strekninger med flat elvebunn vil redusert 
vannføring medføre at vannet fremdeles har et stort areal å spre seg på og får mindre fart. Dette gir 
høyere temperaturer i godt vær, og større døgnvariasjon. I bratte vassdrag vil vannet i større grad være 
samlet og vanndekket areal påvirkes mindre av vannføringen. Dersom en også har relativt store kulper 
i et bratt vassdrag, vil den samlete vannmengden i elva være større og oppvarmingen og avkjølingen 
blir redusert, slik at døgnvariasjonene blir mindre. Vanntemperaturen i slike vassdrag blir derimot 
mindre endret fra det opprinnelige.  
 
Vinterstid vil redusert vannføring på fraført elvestrekningene kunne føre til lavere temperaturer i 
perioder med kaldt vær. I vassdrag med betydelig tilsig av grunnvann, vil imidlertid lavere 
vintervannføringer kunne resultere i høyere vintertemperatur grunnet økt andel grunnvann. 
 
Dersom de noe over middels vannføringene ikke lenger finner veien til regulert del, vil en vente at 
oppvarmingen av restvannet i elvae om sommeren vil gå raskere, og de gjennomsnittlige 
sommertemperaturene vil bli høyere. Dessuten vil vannføringen i større grad komme fra lokale og 
lavtliggende felt. Dette kan også føre til større temperaturforskjeller mellom natt og dag. I vassdrag 
med betydelig grunnvannspåvirkning, vil dette dempe de omtalte virkninger. 
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ISFORHOLD 

Betydelig redusert vannføring i elva om vinteren vil generelt medføre noe økt risiko for litt tidligere 
islegging, kanskje 1-2 uker. Dette vil særlig gjelde i elver der en ikke har merkbart innslag av 
grunnvann. I ekstreme tilfeller kan grunnvannspåvirkete elver faktisk bli isfrie etter utbygging, men 
slipp av minstevann forbi elveinntak vil avdempe dette. 
 
Det er ikke å vente at ismengden vil øke når vannføringen reduseres, og det blir derfor heller ingen 
forskjell i tidspunkt for isgang i slike vassdrag. Isgang kommer uansett i forbindelse med mildvær og 
store nedbørmengder utover ettervinteren og våren. Større isganger i slike sammenhenger vil skje der 
en har fått akkumulert betydelige mengder med is, enten i store vassdrag eller der en har vide partier 
med lite fall.  
 
Sarr vil kunne finnes i vassdrag der vannet i kuldeperioder kan bli underkjølt. Dette kan skje der 
elvevannet drar med seg kald luft, gjerne nedstrøms strykpartier og fosser. Bunnfrysing kan 
forekomme i kuldeperioder der substratet kan bli svært kaldt. Dette kan være aktuelt når det er liten 
vanndekning i grunne elveleier og sterk kulde. 
 

ENDRET VANNKVALITET  

Vannkvaliteten på de regulerte elvestrekningene vil sannsynligvis bli mindre utsatt for variasjon i 
surhetsnivå, siden de høyestliggende delene av nedbørfeltene ofte har mindre bufferkapasitet og derfor 
noe surere vannkvaliteter. Vanligvis vil imidlertid vannkvaliteten bli lite endret, men i tørre perioder 
vil de nedre deler av vassdraget bli noe mer påvirket av grunnvannskvaliteter. Reduserte vårflommer i 
forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier som i 
uregulert tilstand. Mellom inntaket og avløpet vil en betydelig andel av vannføringen blir fraført, her 
vil resipientkapasiteten for tilførsler bli tilsvarende redusert. 
 

REDUSERTE GYTE- OG OPPVEKSTOMRÅDER 

Redusert vannføring vil føre til reduksjon i vanndekt areal på de berørte elvestrekningene. I elver med 
relativt flatt tverrsnitt eller der elvesengen har et substrat som er preget av relativt grove 
morenemasser, vil reduksjon i vannføring kunne medføre en betydelig reduksjon i produktivt areal. I 
mange vassdrag må det imidlertid en svært stor reduksjon i vannføring til før en ser en tilsvarende 
reduksjon i vanndekt areal.  
 

KONSEKVENSER AV ANLEGGSARBEIDET  

Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk og bunndyr, og også føre til generell redusert 
biologisk produksjon i vassdragene. Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare 
for skade på fisk (Hessen mfl. 1989).  
 
Avrenning fra tunneldrift, massedeponier og anleggsområder kan også resultere i tilførsler av 
sprengstoffrester som ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdragene (Urdal 
2001; Hellen mfl. 2002). Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave 
konsentrasjoner medføre giftvirkning for dyr som lever i vannet. Andelen som foreligger som 
ammoniakk er avhengig av blant annet temperatur og pH, men vil sjelden være så høy at den kan 
medføre dødelighet for fisk.  
 
Erfaring fra slike anlegg viser at elvae blir kraftig blakket, men det er oftest små eller ingen 
skadeeffekter av steinstøv eller nitrogenforbindelser på forekomst av bunndyr og på fisk (Johnsen & 
Kålås 1998; Urdal 2001; Hellen mfl. 2002), men det finnes også eksempler på det motsatte der det har 
vært ekstremt høye tettheter av steinstøv (Hessen mfl. 1989). Forskjellene kan skyldes at man de siste 
årene har søkt avbøtende tiltak for å dempe de mest akutte virkningene av slike tilførsler.  
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I de tilfeller der resipienten for slik avrenning er en elv med periodevis liten vannføring, vil 
miljøvirkningene ventelig kunne bli større enn der tilførslene skjer til store og fortynnende vannvolum.  

0-ALTERNATIV, INGEN UTBYGGING 
Som ”kontroll” for konsekvensvurderingen for de ulike reguleringsalternativene, er det her presentert 
en sannsynlig utvikling for de ulike berørte vassdragsdeler dersom de forblir uregulerte.  
 

VANNTEMPERATUR OG ISFORHOLD 

Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger, og eventuell 
økende ”global oppvarming” vil kunne føre til mildere vintre og heving av snøgrensen også på 
Vestlandet. Det diskuteres også om snømengdene vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større 
nedbørmengder vinterstid.  
 
Et varmere klima vil kunne påvirke fysiske forhold i vassdrag ved at vanntemperaturen kan bli høyere 
og temperatursjiktningen i innsjøer mer markant. Lavtliggende innsjøer som nå er islagt om vinteren, 
kan bli isfrie. Alle disse effektene vil påvirke organismer i vannet. Generelt vil produksjon og 
biomasse på lavere trofiske nivåer øke, og dette vil i sin tur påvirke organismer på høyere trofiske 
nivå. Indirekte effekter via endringer på land kan være mange. Økt temperatur og nedbør kan gi 
økning av løst organisk materiale (humus) i avrenningsvann, og dette vil endre lysforhold i innsjøer 
(Framstad mfl. 2006). 
 
Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperatur i 
Steinsdalsvassdraget. Generelt vil en anta at global oppvarming gir økte temperaturer, men dersom det 
også blir større snømengder i fjellet, vil vårflommene med kjølig vann ha lenger varighet.  
 

VANNKVALITET 

Reduserte utslipp av svovel i Europa har medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge har 
avtatt med 64-77 % fra 1980 til 2005. Dette har resultert i en nedgang av sulfat i vann og vassdrag 
med 34-74 % i samme periode. Følgen av dette er bedret vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), 
bedret syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og nedgang i uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det 
observert en bedring i det akvatiske miljøet med gjenhenting av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og 
bedret rekruttering hos fisk. Faunaen i rennende vann viser en klar positiv utvikling, mens endringene 
i innsjøfaunaen er mindre (Skjelkvåle, red. 2006). Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste 
årene, men i avtakende tempo. Størst utvikling ventes imidlertid i en stadig reduksjon i variasjonen i 
vannkvalitet, ved at risiko for særlig sure perioder med surstøt fra sjøsaltepisoder vil avta i årene som 
kommer. 
 
Det ble på 1990- tallet startet opp et stort arbeid med kloakksanering på Kvamskogen, dette har gitt 
betydelig forbedring i vannkvaliteten (Bjørklund & Brekke 2000). Arbeidet pågår fortsatt og flere og 
flere hytter kobles til, slik at en kan forvente en ytterligere forbedring av vannkvaliteten framover. 
 

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

Med fortsatt kalde vårmåneder i elvas nedre deler, vil ikke varmere klima nødvendigvis endre 
forholdene for fisk fordi både aure og laks har nedre grenser for temperatur for første næringsopptak. 
Det er således ikke nødvendigvis en direkte konsekvens av oppvarming at laks hyppigere vil 
forekomme i kalde elver der suksessen i dag er begrenset av lave vårtemperaturer.  
 
Endringer i isleggingen av elver og bekker vil også påvirke hvordan dyr på land kan utnytte 
vassdragene. Bestander av fossekall vil kunne nyte godt av mildere vintrer med lettere tilgang til 
næringsdyr i vannet dersom isleggingen reduseres. Milde vintrer vil således kunne føre til bedre 
vinteroverlevelse og større hekkebestand for denne arten. 
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VIRKNING OG KONSEKVENS AV ANLEGGSFASEN 
I anleggsfasen vil avrenning fra tunneldrift og massedeponier med anleggsområder kunne vaskes ut og 
føres til vassdraget. Det er planlagt store massedeponi ved Neteland med steinmassene fra 
driftstunnelen og inntaksjaktene. Planlagt massevolum er beregnet til 70 000 m³.  
 
Erfaring fra nyere anlegg viser imidlertid at det oftest er små skadeeffekter av steinstøv eller 
nitrogenforbindelser på forekomst av bunndyr og på fisk (Urdal 2001; Hellen mfl. 2002), men det 
finnes også eksempler på det motsatte (Hessen mfl. 1989). Forskjellene kan skyldes at man de siste 
årene har søkt avbøtende tiltak for å dempe de mest akutte virkningene av slike tilførsler. Det vises 
også til kapittelet for avbøtende tiltak (side 48). 
 

VIRKNING OG KONSEKVENS AV DRIFTSFASEN 

REDUSERT VANNFØRING OG REDUSERT VANNDEKNING  
Redusert vannføring vil påvirke produksjonsvilkårene på elvestrekningene, og særlig vil perioder med 
meget lav vannføring kunne innebære en begrensning og reduksjon av bærenivået fordi det totale 
vanndekte arealet blir begrenset.  
 
Undersøkelser i en rekke Vestlandsvassdrag har vist at bærenivået for smoltproduksjon er omvendt 
korrelert med vannføring (Sægrov mfl. 2001). Sannsynligvis vil en også i stasjonære bestander kunne 
få en noe økt fiskeproduksjon dersom produksjonsarealet opprettholdes ved en moderat reduksjon i 
vannføring.  
 
Utløp fra planlagt kraftverk ligger omtrent 500 m ovenfor vandringshinderet, slik at vannføring på 
lakseførende strekning ikke vil bli særlig påvirket ved vanlig kjøring av kraftverket eller når 
kraftverket står grunnet lavere tilsig enn planlagt nedre slukevne. Men ved utfall / brå stans i 
kraftverket i perioder da kraftverket kan ta unna hele tilsiget, eller ved stans grunnet tilsig under nedre 
slukevne, vil det kunne bli perioder med brå reduksjon i vannføring nedstrøms utslippet fra 
kraftverket, og følgelig også på lakseførende strekning.  
 
Dersom ikke avbøtende tiltak settes i verk, vil en slik periode vare helt til vannet som går i overløp 
forbi inntaket i Tokagjelet har funnet veien i det naturlige elveløpet ned forbi kraftverket. Ved lite 
tilsig kan slike perioder vare i opp til timer, og dette vil kunne få negativ virkning for fisken på øverste 
del av lakseførende strekning der vanndekningen er avhengig av vannføringen, altså utenom høler og 
kulper 

Tokagjelet kraftverket er planlagt med en maksimal slukevne på 10,0 m³/s, minste slukevne er 
forutsatt til 0,35 m³/s, eller omtrent 4 % av maksimal slukevne. Minstevannføring er satt til 0,33 m³/s 
om sommeren og 0,15 m³/s om vinteren. Det betyr at for alle vannføringer over 10,3 m³/s vil 
kraftverket gå for fullt. Ved vannføringer under kraftverkets minste slukevne, vil vannet slippes forbi 
inntakene og vannføringen i elva nedstrøms vil igjen være ”normal”.  
På bakgrunn av observasjoner av vannføring i Longvotni, virker serien 62.18 Svartavatnet å gi en 
realistisk gjengivelse av vannføringsdynamikken til Tokagjelet. Serien for Tokagjelet/ Longvotni 
benyttet i beregning av vannføring før og etter utbygging er på dette grunnlaget skalert fra seien 62.18 
Svartavatnet slik at middelverdien blir 4,8 m³/s, referert til perioden 1987-2007. Detaljer om 
hydrologiske beregninger finnes i konsesjonssøknaden. 
 
I regulert tilstand vil vannføringen vært under 5 m³/s i noe over 90 % av tiden, og det ville bli sluppet 
minstevann i nesten 80 % av tiden. I uregulert tilstand ville vannføringen være under 5 m³/s i mellom 
60 og 70 % av tiden, og bare i under 5 % av tiden ville det vært under planlagt minstevannføring 
(figur 30).  
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Figur 30. Varighetskurve for 
vannføring under 5 m3/s ved 
inntak (rød) og ved 
kraftstasjonen (blå). Før 
regulering er vist med tykk 
strek, etter en eventuell 
regulering med tynn strek.. 
Det er forutsatt at slipp av 
minstevann er lik 0,33 m³/s 
om sommeren og 0,15 m³/s om 
vinteren. Figuren er 
utarbeidet av Jon Olav 
Stranden ved Norconsult AS 
 
 
 

VANNTEMPERATUR  

I en regulert situasjon med betydelig redusert vannføring vil det i perioder med lufttemperatur lavere 
enn vanntemperaturen vil vanntemperaturen i Tokagjelet falle raskere enn tidligere og det kan ventes 
hyppigere islegging i denne delen av vassdraget vinterstid. Når lufttemperaturen er høyere enn 
vanntemperaturen vil det tilsvarende være en betydelig større oppvarming av elvevannet mellom 
Longvotni og Neteland. Samtidig vil grunnvannstilførsler utgjøre en større del av vannmassene i elva 
og vil føre til høyre temperaturer vinterstid og lavere temperaturer sommerstid, sammenlignet med 
uregulert situasjon.  
 
Elva i Tokagjelet renner med en betydelig foss øverst og flere småfosser og stryk nedover. Dette gjør 
at det er en stor innblanding av luftmasser i vannet hele veien nedover, noe som gjør at 
lufttemperaturen får større betydning for vanntemperaturen i forhold til i elver som renner uten fosser 
og stryk. Det er derfor sannsynlig at lufttemperaturen vil være mer avgjørende enn grunnvannstilsiget 
for oppvarming og nedkjøling av vannmassene i Tokagjelet. Samtidig vil vanntemperaturen ut av 
Longvotni i store deler av vinteren være rundt 1 °C, og potensialet for ytterligere nedkjøling er lite. 
Betydelig isdekke vinterstid vil også redusere lufttemperaturens betydning for nedkjøling vinterstid.  
 
Fra Neteland og ned vil vannet som har gått gjennom turbinene tilbakeføres til Elva. Dette vannet vil 
ha tilnærmet samme temperatur ved tilbakeføring i elva som det hadde ved inntaket i Longvotni.  
 
Samlet sett vil redusert vannføring vinterstid kunne føre til lavere temperaturer i perioder med kaldt 
vær, og større risiko for islegging og innfrysing. Dette vil kunne gi en noe redusert biologisk 
produksjon på den berørte strekningen mellom inntaket og kraftverksavløpet. 
 
Sommerstid er det relativt usikkert hva som vil skje med vanntemperatur i Tokagjelet.  
 
Temperaturmålinger fra månedsskiftet juli/august 2008 viser at en får en nedkjøling av vannet 
gjennom Tokagjelet når vannføringen er lav (< 1 m³/s) selv om lufttemperaturen er like høy som 
vanntemperaturen. Dette indikerer at en kan få en nedkjøling om sommeren gjennom Tokagjelet pga 
nedkjøling fra grunnvannstilsig.  
 
En sammenstilling av vanntemperaturen ved utløpet av Longvotni og ved Neteland viser at 
gjennomsnittlig vanntemperaturen de fleste måneder i året er høyere ved Neteland i forhold til ved 
utløpet av Longvotni. I 2007 ble temperaturen målt i sju måneder og det var bare i desember det var en 
svak nedkjøling gjennom Tokagjelet, for de 11 månedene med vanntemperaturmålinger i 2008 er det 
bare i august og september det har vært en nedkjøling i vanntemperaturen gjennom Tokagjelet.  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 % 70.0 % 80.0 % 90.0 % 100.0 %

% av tiden

Va
nn

fø
rin

g,
 m

³/s
 

Før (inntak) Etter (inntak) Før (kraftstasjon) Etter (kraftstasjon)



 

 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1263 
 

40

Jan MarJul Sep Nov Mai Jul Sep Nov

2007 2008

En
dr

in
g 

i v
an

nt
em

pe
ra

tu
r (

°C
)

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Vannføring (m³/s)

0 10 20 30 40 50 60

D
øg

nv
ar

ia
sj

on
 (°

C
)

0

1

2

3

4

5

6
Longvotni

Vannføring (m³/s)

0 10 20 30 40 50 60

D
øg

nv
ar

ia
sj

on
 (°

C
)

0

1

2

3

4

5

6
Neteland

Vannføring (m³/s)

0 10 20 30 40 50 60

D
øg

nv
ar

ia
sj

on
 (°

C
)

0

1

2

3

4

5

6
Steinsdalselva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 31. Gjennomsnittlig forskjell per måned i vanntemperaturen mellom Longvotni og Neteland. 
Røde søyler indikerer en temperaturøkning fra Longvotni til Neteland, mens det er en gjennomsnittlig 
temperaturreduksjon når søylene er blå.  
 
 
Siden det etter en regulering ikke vil skje noen markert endring i vanntemperaturen med vannet som 
går gjennom kraftverket, og siden det meste av vannet ved en regulering vil gå gjennom kraftverket er 
det forventet at en regulering vil gi litt lavere vanntemperatur om vinteren og om våren nedenfor 
avløpet fra kraftstasjonen. Om sommeren vil det på bakgrunn i målingene fra 2007 og 2008 bli noe 
lavere temperatur i juni og juli, mens det vil bli nær uendret temperatur i august og september. 
Temperatureffektene av reguleringen vil avta nedover i vassdraget, men siden elva stort sett renner 
uten nevneverdige stryk og fosser vil det trolig være en liten effekt helt ned mot Movatnet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 32. Sammenheng mellom døgnvariasjon i 
temperatur og vannføring tre steder i 
Steinsdalsvassdraget i perioden juni 2007 
november 2008. 
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Det er i dag stor døgnvariasjonen øverst i vassdraget i periodene med høye temperaturer og liten 
vannføring (figur 32). Det er flest dager med stor døgnvariasjon nede i vassdraget sammenlignet med 
oppe i vassdraget. Det er ikke ventet at det vil bli store endringer i døgnvariasjon etter en regulering.  
 

ISFORHOLD 

Det blir betydelig redusert vannføring i elva om vinteren, noe som generelt vil medføre risiko for litt 
tidligere islegging. Gjennom vinteren vil det sjeldnere bli så høye vannføringer at det blir isgang på 
den berørte strekningen. Dette vil føre til lengre perioder med sammenhengende isdekke om vinteren, 
men det er ikke ventet at ismengden vil øke når vannføringen reduseres, og det blir derfor heller ingen 
forskjell i tidspunkt for isgang i vassdraget. Isgang kommer uansett i forbindelse med mildvær og store 
nedbørmengder utover ettervinteren og våren. Hyppigheten av slike episoder som oppstår i forbindelse 
med mildværsperioder midt på vinteren, vil bli redusert.  
 
I Longvotni vil vannstandsfluktuasjonen bli mindre ved en regulering, og dette vil kunne gi noe mer 
stabil is på vannet, og samtidig mindre sannsynlighet for overvann på isen. Rundt utløpet er det 
normalt en råk med uttrygg is, siden vannføringen her vil bli redusert vil dette området reduseres. I 
stedet er det forventet at det vil bli et lite område med råk og uttrygg is rundt inntaksområdet.   
 

ENDRET VANNKVALITET  

Vannkvaliteten på de regulerte elvestrekningene kan bli mindre utsatt for variasjon i surhetsnivå, siden 
de høyestliggende delene av nedbørfeltene ofte har mindre bufferkapasitet og derfor noe surere 
vannkvaliteter. Det er imidlertid ventet at vannkvaliteten blir lite endret, men i tørre perioder vil den 
nedre deler av den regulerte strekningen bli noe mer påvirket av grunnvannskvaliteter. Reduserte 
vårflommer i forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier 
som i uregulert tilstand på den regulerte strekningen.  
 
 
Det er en svak økning i pH, kalsiumkonsentrasjon, alkalitet og ANC og på den regulerte strekningen, 
viser at tilførslene fra restfeltet og fra grunnvannstilsig er mindre surt, enn vannet som renner ut av 
Longvotni, reguleringen vil derfor gi en bedret vannkvalitet med tanke på forsuring i den nedre delen 
av fraført strekning. Nedenfor utslippspunktet vil de to vannmassene bli blandet sammen og er det 
ikke ventet endringer i vannkvaliteten som en følge av reguleringen på den anadrome strekningen. 
 
Det er svært lite tilførsler fra landbruk eller bebyggelse på den berørte elvestrekningen med redusert 
vannføring og det er ikke forventet at redusert resipientkapasitet vil ha merkbar effekt på 
vannkvaliteten.  
 

ETABLERING AV TERSKEL, INNTAK OG ENDRING AV VANNSTAND I LONGVOTNI  

Det er naturlig en betydelig vannstandsendring i Longvotni, den planlagte vannstandsvariasjonen vil 
ligge innenfor det som er naturlig. Det er en rekke aktuelle gytebekker i Longvotni, 
vannstandsendringene vil ikke få betydning for fiskens tilgang til disse. Etablering av terskel og uttak 
ved utløpet av Longvotni kan føre til gyteområdet i utløpet blir mindre egnet eller forvinner helt. Dette 
gyteområdet er imidlertid av liten betydning for den totale rekrutteringen av fisk til innsjøen og det er 
ikke ventet at tiltaket vil føre til merkbare endringer i fisketettheten i innsjøen.  
 
En del av auren som finnes i Tokagjelet er sannsynligvis fisk som har sluppet seg ned fra Longvotni. 
Etablering av terskel og inntak ved utløpet vil trolig føre til at noe færre fisk slipper seg utfor fossen, 
men det er ikke ventet at dette vil få registrerbare virkninger på den stasjonære bestanden av aure i 
Tokagjelet.  
 
Det er allerede en betydelig egenregulering av vannstanden i Longvotni, og det er ikke ventet merkbar 
endring i erosjon av strandkantene med påfølgende spredning av partikler til vannmassene. 
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BIOLOGISK MANGFOLD OG FISK  

Virkningene i driftsfasen er i hovedsak knyttet til den reduserte vannføringen på elvestrekningen i 
Tokagjelet. Dette vil kunne få noe betydning for vanntemperaturene, i mindre grad få konsekvens for 
vannkvalitet, men i hovedsak påvirke vanndekningen i elva. Det ventes derfor at produksjonsarealet 
vil bli noe redusert. Elva har imidlertid relativt grovt substrat og noenlunde jevnt fall hele veien 
nedover, slik at det skal betydelige reduksjoner i vannføring til før produksjonsarealet blir vesentlig 
redusert. Når vannføringen etter utbygging i stor grad kommer til å bestå av minstevannføring, blir 
produksjonsarealet redusert, og det kan ventes noe lavere biologisk produksjon.   
 
Det er minstevannføring på den fraførte elvestrekningen i Tokagjelet, og vandringshinder på den 
lakseførende strekningen ligger 500 m nedstrøms utløp fra kraftverket. Ved brå utfall i kraftstasjonen 
vil det gå en viss tid før vannet som da kommer som overløp kommer ned til avløpet. En brå 
vannstandsreduksjon i elva vil gi en rask tørrlegging av deler av elvebunnen, noe som kan føre til 
stranding av ungfisk på den anadrome elvestrekningen. Elvas utforming gjør at problemet er relativt 
lite, men kan ikke utelukkes. 
 
Temperaturene ved første fødeopptak er avgjørende for overlevelsen til yngelen av laks og aure, og for 
laksen er det regnet at temperaturen bør være over 8 °C den først uken etter swim-up, men helst bør 
enda høyere (Jensen mfl. 1991, Sægrov mfl. 2007). For aure kan temperaturene godt være 2-3 grader 
lavere. Klekketidspunkt avhenger både av når eggene er gytt, men også av temperaturen gjennom 
vinteren. Det er begrenset med temperaturdata fra vassdraget, men for årene 2003, 2008 og 2009 er 
”swim-up” temperaturene for laks beregnet, og for gyting 15. oktober var det hhv 11,0 og 10,1 og 10,4 
°C. Dette viser at det er gode ”swim-up” temperaturer i Steinsdalselva, og at temperatur ikke er 
begrensende. 
 

 
 

 

Figur 33. Steinsdalselva 12. oktober 2007, med ca 7 m3/s i vannføring. 
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I uregulert situasjon er det i gjennomsnitt en temperaturøkning gjennom Tokagjelet på 0,4 °C¸ dersom 
denne uteblir når vannet kjøres gjennom kraftstasjonen, vil dette påvirke ”swim-up” temperaturene. En 
simulering med 0,4 °C kaldere vann i perioden oktober til juli gav noe ulik effekt på ”swim-up” 
temperaturen i Steinsdalselva, for 2003 ble temperaturen redusert med 0,2 °C, mens den ble rdusert 
med 0,9 °C i 2008, i 2009 var reduksjon 0,2 °C. I alle tilfellene var temperaturen fremdeles ikke nær 
kritisk nivå for laksen. Dette medfører at endret temperatur ikke vil være avgjørende rekrutteringen av 
laks og virkningen av de små temperaturendringene som er ventet vil trolig bli ubetydelige. Avrenning 
av steinstøv og / eller sprengstoffrater fra massedeponi kan gi negative effekter på fisk og bunndyr.  
 

SAMLET VURDERING AV VIRKNING  

 
En kraftutbygging vil føre til betydelige reduksjoner i vannføring, som både påvirker 
produksjonsvilkårene og også produksjonsarealet gjennom reduksjon i vanndekt areal. Reduserte 
vannføringer vil også medføre endringer i både vanntemperaturer og vannkvalitet. Utfall i 
kraftstasjonen kan gi stranding av ungfisk i Steinsdalselva. I Anleggsfasen kan avrenning av steinstøv 
eller sprengstoffrester virke negativt på fisk og dyr i vassdraget. Det er skilt mellom virkninger i 
anleggsfasen, driftsfasen og mellom virkninger i Longvotni, Tokagjelet (mellom Longvotni og 
Neteland) og i Steinsdalselva (anadrom strekning). 
 
Tabell 8. Virkningsomfang for fisk og ferskvannsbiologi for de ulike vassdragselementene og i de ulike 
tiltaksfasene.  
 

Strekning Fase Virkning for ”ferskvannsøkologi”  
  Stor negativ      Middels negativ         Lite / intet          Middels positiv         Stor positiv

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

Longvotni 
Anlegg 
Drift 

                                                                             
                                                        

Tokagjelet 
Anlegg 
Drift 

                                                                           
                                          

Steinsdalselva 
Anlegg 
Drift 

                                                                
                                               

 
 
SAMLET VURDERING AV KONSEKVENS  
 
Med angitt verdisetting av Longvotni, Tokagjelet og Steinsdalselva, og en virkning av de planlagte 
kraftutbyggingene som omtalt, blir konsekvensvurderingen for anleggs- og driftsfasen for de ulike 
delnee av vassdraget som følger:  
 
Tabell 9. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved etablering av 
Tokagjelet Kraftverk i Kvam herad 
 
Strekning 

 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 
Anlegg 

Longvotni 
Drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
 
    

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

Ubetydelig ( 0 )  
 

Ubetydelig ( 0 ) 
Anlegg 

Tokagjelet 
Drift 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
 
    

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

Ubetydelig ( 0 ) 
 

Ubetydelig ( 0 ) 
Anlegg 

Steinsdalselva 
Drift 

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

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

Liten (-)  
 

Liten (-) 
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AVBØTENDE TILTAK 

MILJØHENSYN OG MILJØTILTAK 
Når en eventuell konsesjon gis for utbygging av et kraftverk, 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.  
 
Nedenfor beskrives anbefalte tiltak som har som formål å minimere de eventuelle negative 
konsekvensene og virke avbøtende med hensyn på fisk og ferskvannsbiologi ved en utbygging av 
Tokagjelet kraftverk. 

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.” 
 
I forbindelse med denne utbyggingen er det skissert et slipp av minstevannføring nedenfor inntaket på 
330 l/s om sommeren (1. mai til 31. september) og 150 l/s resten av året.  
 
Dette ansees tilstrekkelig med hensyn på fisk og ferskvannsbiologi. Elva i Tokagjelet har relativt grovt 
bunnsubstrat, dette vil sikre at fisken får egnete overlevelsesforhold i vassdraget i tørre perioder både 
sommer og vinter. Denne konklusjonen baserer seg på sammenligninger med andre vassdrag der vi har 
erfaring med virkning av minstevannføring. I Vassbygdelva i Aurland slippes det 300 l/s om vinteren, 
og denne elva er opp til 30 m bred og produserer godt med fisk. BKK gjennomfører også et prosjekt i 
Storelva i Samnanger, der en ønsker å se hvilken minste vannføring som er tilstrekkelig for å sikre fisk 
og biologi for øvrig. Dette vassdraget hadde et opprinnelig felt på over 150 km², men er i dag kraftig 
regulert og vannføringen er periodevis svært liten, og nå benyttes 100 l/s som minimum der. 

FORBISLIPPINGSVENTIL 
Dette er minstevannføring på den fraførte elvestrekningen i Tokagjelet, mens vandringshinder på den 
lakseførende strekningen ligger 500 m nedstrøms utløp fra kraftverket. For å hindre brå 
vannstandsvariasjoner nedenfor kraftverket ved eventuelt utfall i stasjonen, kan det etableres 
forbislippingsventil i kraftverket for å dempe disse brå endringene.  
 
De største endringene i vannføring nedenfor kraftverket vil skje i perioder da tilrenningen ved inntaket 
er mindre enn maksimal slukevne, slik at det bare er minstevannføringen som renner i vassdraget ved 
full stans. Større vannføring er det i 14 % av tiden, og da vil det være en til dels betydelig 
restvannføring. Da er behovet for forbislipping antatt å være lite. 
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Behov for forbislipp antas å ha en varighet på inntil en time etter utfall / stans i kjøringen, og en 
størrelsesorden på 20-30 % av driftsvannføringen den første halve timen og 10-15 % den siste halve 
timen. Etter dette vil endringen være avdempet og minstevannføring tilstrekkelig nedover i vassdraget, 
til det igjen blir overløp ved inntak eller kjøring ved kraftverket. En funksjonerende 
forbislippingsventil vil langt på vei fjerne de negative virkningene i Steinsdalselva i driftsfasen.  

TERSKLER 
Terskler kan være en måte å sikre større vanndekt areal ved lav vannføring. Det er ikke funnet 
hensynskrevende vannlevende organismer som blir skadelidende ved redusert vannføring. Den berørte 
elvestrengen er relativt uberørt og vanskelig tilgjengelig og i og med at terskelbygging i denne elva vil 
være et relativt stort inngrep i seg selv, blir ikke dette tiltaket anbefalt ved denne utbyggingen. 

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. 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Vassdraget er undersøkt i forbindelse med utarbeidelsen av denne søknaden. Det skulle derfor ikke 
være nødvendig med ytterligere undersøkelser av fisk og ferskvannbiologiske forhold for å kunne ta 
stilling til søknaden. Uavhengig av søknadens videre behandling bør en imidlertid sikre en oppfølging 
av anadrom fisk i Steinsdalselva gjennom nærmere dokumentasjon av fangst og rekruttering, fortsatt 
registrering av temperatur og vannføring vil være svært gunstig. 
 
Program  
Ungfisk og gytebestanden av laks og sjøaure på den anadrome strekningen bør overvåkes årlig i 
anleggsfasen og to år etter at anleggsfasen er over. Det bør legges ekstra fokus på de delene av elven 
lengst opp mot tiltaket, mens nedre deler bør også inngå som kontroll.  
 
Under anleggsfasen bør det etableres et program for overvåking av vannkvaliteten, med fokus på 
turbiditet og nitrogenforbindelser. Ukentlige prøver med hurtige analysesvar vi gi muligheter for å 
iverksatte tiltak dersom verdiene nærmer seg kritisk nivå.   
 
Temperaturen bør overvåkes som i konsekvensutredningsfasen, fram til fem år etter at anlegget er satt 
i drift. Dette vil kunne gi grunnlag for å vurdere om virkningen blir som forventet.  
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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 
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Vedleggstabell B. Oversikt over grupper/artar og antal individ i bunndyrprøvene i ved planlagt 
inntak ved utløpet av Longavotni og ved planlegt avløp fra Kraftstasjonen på Neteland den 9. april 
2008. Sortering og artsbestemming er utført av LFI Oslo. 

  
Gruppe Art Indeks Longvotni Neteland 
Døgnflugelarvar (Epheremoptera)  88 46 
 Baëtis rhodani 1 80 45 
 Baëtis muticus 1 0 1 
 Leptophlebia marginata 0 8 0 
Steinflugelarvar (Plecoptera)  112 96 
 Amphinemura sulcicollis 0 0 5 
 Amphinemura borealis 0 56 59 
 Brachyptera risi 0 0 10 
 Leuctra hippopus 0 24 8 
 Leuctra fusca 0 24 13 
 Nemoura cinea 0 8 1 
Vårflugelarvar (Trichoptera)  16 0 
 Polycentropus flavomaculatus 0 8 0 
 Apatania sp. 0,5 8 0 
Pisidium spp. 0,25 8 0 
(Ostracoda)   8 0 
Fjørmygglarvar (Chironomidae)  1060 67 
Knott (Simuliidae)  0 2 
Småstankelbein (Limonidae)  0 5 
Vannmidd (Hydracarina)  0 8 
Fåbørstemakk (Oligochaeta)  225 23 
Danseflue (Empididae)  16 1 
(Nematoda)  24 0 
(Collembola)  0 1 
Totalt  1557 249 
Forsuringsindeks I  1 1 
Forsuringsindeks II  1,0 0,98 
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Vedleggstabell C. Steinsdalselva 14.11.2007, Laks. . Fangst per omgang og estimat for tetthet med 
konfidensintervall. Lengde (mm), med standard avvik (SD), og maks og minimumslengder og biomasse 
per 100 m2 for hver aldersgruppe på hver stasjon og totalt ved ungfiskundersøkelser. Merk: 
Totalestimatet er gjennomsnitt av estimat for hver stasjon ± 9 5% konfidensintervall. *Dersom 
konfidensintervallet overstiger 75 % av estimatet brukes en reell fangst x1,125 som minimumsestimat. 

Fangst, antal lengd   
St. 

Alder/ 
gruppe 1.omg 2.omg 3.omg Totalt 

tetthet 
pr 100m²

 
95% fangb. snitt STD min max biomasse

 0 2 3 0 5 5,9 4,2 0,47 47,4 4,5 42 53 5 
 1 5 5 2 12 13,7 *- *- 98,9 7,0 82 108 97 

1 2 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 119,0 - 119 119 14 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

 Sum 8 8 2 18 22,7 12,1 0,41 85,7 25,6 42 119 116 
 Sum>0+ 6 5 2 13 17,1 12,4 0,38 100,5 8,7 82 119 111 
 Presmolt 2 2 1 5 5,7 *- *- 108,8 5,8 105 119 52 

0 14 32 15 61 69,7 *- *- 49,0 3,9 38 59 63 
1 8 17 9 34 38,9 *- *- 94,3 9,2 77 109 249 

2 2 3 3 3 9 10,3 *- *- 115,7 6,0 107 122 123 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

Sum 25 52 27 104 118,9 *- *- 69,6 26,0 38 122 435 
Sum>0+ 11 20 12 43 49,4 *- *- 98,8 12,3 77 122 372 
Presmolt 5 10 3 18 20,6 *- *- 110,1 7,4 100 122 208 

0 13 8 4 25 30,5 12,0 0,43 48,7 3,3 44 57 25 
1 12 15 7 34 38,9 *- *- 88,6 8,1 71 107 206 

3 2 7 0 3 10 11,7 5,9 0,47 120,1 7,0 111 132 146 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

Sum 32 23 14 69 98,5 40,9 0,33 78,7 26,0 44 132 376 
Sum>0+ 19 15 10 44 50,3 *- *- 95,8 15,4 71 132 351 
Presmolt 9 2 4 15 19,0 11,1 0,41 114,3 10,4 100 132 192 

0 2 0 0 2 2,0 0,0 1,00 46,5 2,1 45 48 2 
1 9 2 2 13 13,9 3,1 0,60 88,2 6,3 76 102 81 

4 2 2 2 1 5 5,7 *- *- 117,4 4,2 111 122 81 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

Sum 13 4 3 20 21,8 4,7 0,57 91,4 20,6 45 122 163 
Sum>0+ 11 4 3 18 20,3 6,1 0,51 96,3 14,6 76 122 162 
Presmolt 2 3 1 6 6,9 *- *- 114,8 7,3 102 122 91 

 0 31 43 19 93 27,0 49,5  48,8 3,7 38 59 19 
 1 34 39 20 93 26,4 23,1  92,0 8,9 71 109 127 
totalt 2 13 5 7 25 7,2 7,7  117,9 6,1 107 132 73 

500 m2 3 0 0 0 0 0,0 0,0  - - - - 0 
 Sum 78 87 46 211 65,5 80,5  76,0 26,4 38 132 218 
 Sum>0+ 47 44 27 118 34,3 28,7  97,5 13,5 71 132 199 
 Presmolt 18 17 9 44 13,1 12,5   112,0 8,5 100 132 109 
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Vedleggstabell D. Steinsdalselva 14.11.2007, Aure. . Fangst per omgang og estimat for tetthet med 
konfidensintervall. Lengde (mm), med standard avvik (SD), og maks og minimumslengder og biomasse 
per 100 m2 for hver aldersgruppe på hver stasjon og totalt ved ungfiskundersøkelser. Merk: 
Totalestimatet er gjennomsnitt av estimat for hver stasjon ± 95% konfidensintervall. *Dersom 
konfidensintervallet overstiger 75% av estimatet brukes en reell fangst x1,125 som minimumsestimat. 

Fangst, antal lengd   
St. 

Alder/ 
gruppe 1.omg 2.omg 3.omg Totalt

tetthet 
pr 100m²

 
95% fangb. snitt STD min max biomasse

 0 12 8 7 27 30,9 *- *- 65,3 7,9 52 83 74 
 1 10 2 0 12 12,0 0,4 0,85 114,1 16,1 86 138 171 

1 2 2 1 0 3 3,1 0,7 0,71 133,3 12,9 124 148 66 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 

 Sum 24 11 7 42 49,0 11,7 0,48 84,1 28,1 52 148 312 
 Sum>0+ 12 3 0 15 15,1 0,7 0,82 117,9 17,0 86 148 238 
 Presmolt 9 3 0 12 12,1 0,8 0,78 123,9 12,8 101 148 214 

0 6 11 8 25 28,6 *- *- 56,0 6,7 42 69 45 
1 1 2 0 3 3,4 *- *- 94,3 3,8 90 97 23 

2 2 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 

Sum 7 13 8 28 32,0 *- *- 60,1 13,7 42 97 69 
Sum>0+ 1 2 0 3 3,4 *- *- 94,3 3,8 90 97 23 
Presmolt 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 

0 6 4 5 15 17,1 *- *- 52,9 9,2 43 75 23 
1 1 1 1 3 3,4 *- *- 100,3 10,0 89 108 30 

3 2 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 

Sum 7 5 6 18 20,6 *- *- 60,8 20,3 43 108 53 
Sum>0+ 1 1 1 3 3,4 *- *- 100,3 10,0 89 108 30 
Presmolt 1 1 0 2 2,2 1,5 0,57 106,0 2,8 104 108 24 

0 2 1 0 3 3,1 0,7 0,71 66,7 4,2 62 70 9 
1 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 92,0 - 92 92 9 

4 2 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 

Sum 3 1 0 4 4,0 0,5 0,78 73,0 13,1 62 92 18 
Sum>0+ 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 92,0 - 92 92 9 
Presmolt 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 0 

 0 26 24 20 70 19,9 20,3  59,4 9,3 42 83 30 
 1 13 5 1 19 5,0 7,7  107,6 15,8 86 138 47 

totalt 2 2 1 0 3 0,8 2,5  133,3 12,9 124 148 13 
500 m2 3 0 0 0 0 0,0 0,0  - - - - 0 

 Sum 41 30 21 92 26,4 30,2  71,8 25,1 42 148 90 
 Sum>0+ 15 6 1 22 5,7 10,1  111,1 17,7 86 148 60 
 Presmolt 10 4 0 14 3,6 9,2   121,4 13,5 101 148 48 
 Elvefisk 1 1 0 2 0,4 0,3 0,57 185,0 25,5 167 203 25 
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Vedleggstabell E. Steinsdalselva 14.11.2007, Laks og Aure. Fangst per omgang og estimat for tetthet 
med konfidensintervall og biomasse per 100 m2 for hver aldersgruppe på hver stasjon og totalt ved 
ungfiskundersøkelser. Merk: Totalestimatet er gjennomsnitt av estimat for hver stasjon ± 95% 
konfidensintervall. *Dersom konfidensintervallet overstiger 75% av estimatet brukes en reell fangst 
x1,125 som minimumsestimat. 
 

Fangst, antal   
St. 

Alder/ 
gruppe 1.omg 2.omg 3.omg Totalt 

tetthet 
pr 100m²

 
95% fangb. biomasse

 0 14 11 7 32 36,6 *- *- 79 
 1 15 7 2 24 25,6 4,1 0,60 268 

1 2 3 1 0 4 4,0 0,5 0,78 80 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - 0 

 Sum 32 19 9 60 71,5 16,0 0,46 428 
 Sum>0+ 18 8 2 28 29,5 3,7 0,63 348 
 Presmolt 11 5 1 17 17,8 2,7 0,64 267 

0 20 43 23 86 98,3 *- *- 108 
1 9 19 9 37 42,3 *- *- 273 

2 2 3 3 3 9 10,3 *- *- 123 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - 0 

Sum 32 65 35 132 150,9 *- *- 504 
Sum>0+ 12 22 12 46 52,6 *- *- 396 
Presmolt 5 10 3 18 20,6 *- *- 208 

0 19 12 9 40 58,5 34,1 0,32 48 
1 13 16 8 37 42,3 *- *- 236 

3 2 7 0 3 10 11,7 5,9 0,47 146 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - 0 

Sum 39 28 20 87 137,6 67,2 0,28 430 
Sum>0+ 20 16 11 47 53,7 *- *- 382 
Presmolt 9 2 4 15 19,0 11,1 0,41 217 

0 4 1 0 5 5,0 0,4 0,82 11 
1 10 2 2 14 14,8 2,6 0,63 90 

4 2 2 2 1 5 5,7 *- *- 81 
100 m2 3 0 0 0 0 0,0 - - 0 

Sum 16 5 3 24 25,6 4,1 0,60 182 
Sum>0+ 12 4 3 19 21,0 5,3 0,54 171 
Presmolt 2 3 1 6 6,9 *- *- 91 

 0 57 67 39 163 49,6 62,4  49 
 1 47 44 21 112 31,3 21,5  173 

totalt 2 15 6 7 28 7,9 5,8  86 
500 m2 3 0 0 0 0 0,0 0,0  0 

 Sum 119 117 67 303 96,4 93,2  309 
 Sum>0+ 62 50 28 140 39,2 26,2  259 
 Presmolt 28 21 9 58 16,1 9,9   157 
 Elvefisk 1 1 0 2 0,4 0,3 0,57 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


