
 
 
 
 

Tokagjelet Kraftverk, 
Kvam herad 

Hordaland fylke 
 

 
 

Konsekvensutredning 
for naturmiljø,  

biologisk mangfold  
 og naturverninteresser  

 
 

 
R 
A 
P 
P 
O 
R 
T 

 

      Rådgivende Biologer AS   1264 





 

Rådgivende Biologer AS  
 

 
RAPPORTENS TITTEL: 

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke 
Konsekvensutredning for naturmiljø, biologisk mangfold og naturverninteresser  

 
FORFATTERE: 

Per G. Ihlen, Bjart Are Hellen & Geir Helge Johnsen 
 
OPPDRAGSGIVER: 

Fjellkraft AS, Postboks 7033 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 
 
OPPDRAGET GITT:        ARBEIDET UTFØRT:           RAPPORT DATO: 

20. juni 2007 2007-2009 15. januar 2010 
 
RAPPORT NR:            ANTALL SIDER:                   ISBN NR: 

1264 30 ISBN 978-82-7658-720-3 
 
EMNEORD:  

- Konsekvensutredning 
- Vannkraft 
- Minstevannføring  

 

 
RÅDGIVENDE BIOLOGER AS 

Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen 
Foretaksnummer 843667082-mva 

Internett : www.radgivende-biologer.no  E-post: post@radgivende-biologer.no 
Telefon: 55 31 02 78  Telefax: 55 31 62 75 

 
 
 
Forsidefoto: Steinsdalselva, nederst i Tokagjelet ved Neteland. 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1264 2

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

Bergen, 15. januar 2010 
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SAMMENDRAG  
 
Ihlen, P.G., B.A. Hellen & Johnsen G.H. 2009. 

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke.  
Konsekvensutredning for naturmiljø, biologisk mangfold og naturverninteresser  
Rådgivende Biologer AS rapport 1264, ISBN 978-82-7658-720-3, 30 sider. 
 

Fjellkraft AS ønsker å bygge Tokagjelet kraftverk i Kvam herad. Rådgivende Biologer AS har 
gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ” Naturmiljø, biologisk mangfold og 
naturverninteresser”. 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. 
 
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.  
 
NATURVERNINTERESSER  
 
Utenom det øvre området i nedbørfeltet som inngår i Samla Plan for overføring til 
Samnangervassdraget, er det ingen naturverninteresser knyttet til tiltaks- eller influensområdet for 
Tokagjelet Kraftverk. Det gjelder verneplan for vassdrag, nasjonale laksevassdrag og vernete 
enkeltobjekter, naturreservater, landskapsvernområder eller nasjonalparker. Tiltaket vil derfor heller 
ikke ha noen virkning på noen naturverninteresser  
 

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

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

Vern 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 
Tokagjelet 
Kraftverk 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
   

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

Ubetydelig (0) 

 
BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Tokagjelet (influensområdet) ligger innenfor naturtypene ”bekkekløft” (F0902) og ”bergvegg” 
(F0901) og er avgrenset i DN sin naturbase. Området nær fossen har et lite vegetasjonsdekke og 
lokaliteten har en moserik utforming i området nærmest fossen og en høystaudeutforming i området 
lengst fra fossen, med lavurtutforming mellom disse. Den nordvestlige delen av lokaliteten har en del 
kulturpåvirkning i form av løsmasser fra Rv. 7. Det aller meste av bekkekløften i Tokagjelet består av 
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naturtypen gråor-heggeskog. Fossesprøytsonen tilsvarer vegetasjonstypen fosse-eng som vurderes som 
noe truet.  
 
Floraen i området er relativ artsrik, med både varmekjære og vestlige arter. Longvotni er yngleområde 
for vade og andefugler med viltvekt 1. Det er trekkvei for hjort ned mot Steinsdalselva en og annen 
hjort som trekker på tvers av Tokagjelet, men trekkveien er mindre brukt. Movatnet, nederst i 
influensområdet, er beiteområdde for vade-, måke- og alkefugler, også dette området ligger utenfor 
tiltaksområdet. Tokagjelet er sannsynligvis hekkelokalitet for fossekall, og har potensiale som 
hekkelokalitet for vintererle. 
 
Der er beskrevet flere rødlistede arter fra områdene nær vassdraget. Alm (nær truet, NT). 
Flatesaltsaltlav (Stereocaulon coniophyllum) (sårbar VU) er også kjent på berg nær elva i Tokagjelet. 
Grannsiv (nær truet, NT) er kjent fra bergveggen ved gamleveien på utsiden av Tokagjeltunnelen. I 
nedre del av Steinsdalen er det også kjent stær (NT) samt ett møkkbillefunn (NT) fra før 1877. Ål, 
som regnes som kritisk truet (CR) finnes i Steinsdalselva, men forekommer i størst mengde i nedre del 
av vassdraget. Sporadiske streifdyr av gaupe (VU) kan ikke utelukkes i influensområdet.  
 
Naturtypen bekkekløft får tilført næring og fuktighet fra lisidene og ikke fra Steinsdalselva, og 
redusert vannføring vil få liten virkning. Redusert vannføring i fossen vil føre til at de forskjellige 
sonene/utformingene, moseutforming nærmest fossen, lavurt og høystaudeutforming lengst fra fossen, 
vil forflyttes og endres. Dette vil føre til at kryptogamer på sikt utkonkurreres av buskvegetasjon og 
karplanter. Den viktigste virkningen av utbyggingen blir at tilgjengelig areal for fuktkrevende moser 
og lav, spesielt på stein langs elva, blir redusert. Redusert vannføring vil generelt også føre til at flere 
tørketålende arter kan etablere seg. 
 
Steinsdalselven renner ut i Movatnet, som er definert som naturtypen ”poll” (type I05). Poller er 
marine/brakkvanns-bassenger med en innsnevret åpning og grunn terskel, med påfølgende begrenset 
vannutskiftning særlig i dypvannet. Movatnet er i den kommunale kartlegging av biologisk mangfold 
vurdert som svært viktig (A) fordi den, trass i en del inngrep, fremdeles har store areal med godt 
utviklet og artsrik vegetasjon. Bestanden av vasskrans skal være den største i Hordaland. Tiltaket 
ventes ikke å ha noen virkning på det biologiske mangfoldet i Movatnet, som ligger 4 km nedstrøms 
planlagt utslipp fra kraftverket. 
 
Sprengning, graving og trafikk i anleggsfasen vil i liten grad påvirke faunaen i anleggsfasen, siden 
anleggsarbeidet vil foregå i områder som allerede er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. En viss 
avrenning til vassdraget i forbindelse med anleggsarbeidet er ikke ventet å få negative virkning for 
faunaen. Med foreslått minstevannføring i Tokagjelet er det ventet at tiltaket vil ha liten eller ingen 
negativ virkning på fossekall og gulerle siden det fortsatt vil være en viss vanndekning som 
opprettholder fuglenes mulighet til å utnytte området til næringssøk.  
 
Av rødlistearter er det bare Flatsaltsaltlav som er forventet å bli negativt påvirket av tiltaket.   
 
Tabell 2. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for verneinteresser for Tokagjelet 
kraftverk. 

Biologisk 
mangfold 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

Tokagjelet 
kraftverk 

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

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                    
                     Drift        Anleggsfase 

Liten negativ (-) i 
anleggsfasen og 

Middels negativ (--) 
i driftsfasen 
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AVBØTENDE TILTAK  
 
MINSTEVANNFØRING 
 
Det utvikles en meget tydelig fossesprøyt under fossen øverst i Tokagjelet når vannføringen i elva er 
2 m³/s og mer. En slik vannføring er det ca 2/3 av tiden og ved en utbygging vil antall døgn med 
snittvannføring over 2 m³/s reduseres til ca 1/8 av tiden. Det vil også være noe fossesprøyt ved 
vannføringer lavere enn 2 m³/s. I tillegg vil vår- og høstflommer gå omtrent som normalt. En 
minstevannføring på 2 m³/s om sommeren (1. mai til 30. september) vil være et godt avbøtende tiltak 
som vil fjerne de negative virkningene på naturmiljøet, spesielt fossesprøytsonen, behandlet i denne 
rapporten. 
 
Andre forhold som at fossesprøytsonen ligger skyggefullt og har tilførsel av vann fra sig/overrisling 
fra områdene rundt er også er viktige for å opprettholde denne. En minstevannføring tilsvarende den 
foreslåtte gjennom resten av året, 150 l/s, vil sannsynligvis derfor også langt på vei redusere de 
negative virkningene av tiltaket.  
 
VEGETASJON 
 
Revegetering med stedegen vegetasjon er et viktig tiltak i forbindelse med ulike inngrep ved 
vannkraftutbygging, f.eks. langs veiskråninger, riggområde.  
  
Et belte av kantvegetasjon langs elver, bekker og vann motvirker avrenning og gir viktige levesteder 
for planter og dyr og er av denne grunn gitt et særskilt vern i vassressurslova § 11 Det anbefales derfor 
at den planlagte tippen ned mot Steindalselva blir trukket opp fra vassdraget. Dette vil også gjøre det 
mulig å etablere oppsamlingsinnretninger for å redusere avrenningen dirkete til vassdraget.  
 
Rask etablering av vegetasjonsdekke kan være en fordel i erosjonsutsatte områder. I anleggsfasen er 
det også viktig å bevare mest mulig av den opprinnelige trevegetasjonen langs elva fordi artene i 
bekkekløften også er tilpasset lysforholdene i området.   
 
 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 
Det ansees ikke nødvendig med flere undersøkelser eller oppfølging av de foretatte undersøkelsene i 
forbindelse med vurderingen av søknaden eller utforming av eventuelle konsesjonsbetingelser.  
 
Det er ikke påvist rødlistearter i fosserøyksonen nedenfor fossen i Tokagjelet, men fosse-engen har en 
typisk artsammensetning og er meget velutviklet. En enkel årlig oppfølging av denne med noen få 
ruteanalyser før og etter utbygging kan gi nyttig tilleggsinformasjon til pågående NVE prosjekt 
”miljøbasert vannføring”. Delprosjektet ”etterundersøkelser av små kraftverk: evaluering av endret 
vannføring”, har som problemstillingene nettopp å følge opp eventuelle virkninger på botaniske 
verdier i forbindelse og småkraft.  
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1264 7

TOKAGJELET KRAFTVERK  
 
Tokagjelet ligger i Kvam herad i Hordaland, og er navnet på elvestrekningen mellom Longvotni på 
Kvamskogen og Steinsdalen. Elvestrekningen i Tokagjelet er en del av Steinsdalsvassdraget 
(vassdragsnr. 052.7Z), som munner ut i Hardangerfjorden ved Norheimsund. Tokagjelet kraftverk skal 
utnytte fallet mellom Longvotni på kote 357 og kote 55 moh, og produksjonen i kraftverket vil bli 
gjennomsnittlig omtrent. 84 GWh pr. år. Utbyggingen er planlagt som et fjellanlegg. 
 
Nedbørfeltet til inntaket er ca. 44 km² (figur 1) og middelvannføringen er ca. 4,9 m³/s. Ved utløpet i 
sjøen er nedbørfeltet til Steinsdalselva 90,7 km², med en midlere vannføring på ca. 9,6 m³/s. 
Vannveien er planlagt i fjell fra inntaket og til kraftstasjonen, som blir liggende i fjell ca. på kote 55. 
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. Til det planlagte inntaket er det direkte atkomst fra riksvei 7, og til 
atkomsttunnelen for kraftverket opparbeides det ca. 300 m ny anleggsvei.  
 

 

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

 
 

 
 

Figur 2. Flyfoto med inntegnet plassering av inntak på tidligere campingplass, terskel før fossen i 
Tokagjelet og retning på vannvei.  
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Figur 3. Teknisk beskrivelse av planlagt Tokagjelet kraftverk, med plassering av inntak, vannvei og 
kraftstasjon.  
 

 
 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Ved inntaket i utløpet av Longvotni bygges det et lukehus, og i tillegg etableres det en terskel i 
utløpsosen. Selve fjellarbeidene i forbindelse med utbyggingen vil innebære forholdsvis små 
arealbeslag. I denne sammenheng er arealbehovet knyttet til egnede steder for deponering av 
steinmasser, samt oppgradering/ etablering av anleggsveier til påhugget for adkomsttunnelen. 
Kraftstasjonen ligger i fjell.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
UTREDNINGSPROGRAMMET  
 
Utredningsprogrammet er fastsatt av NVE, datert 18. juli 2008, og sier følgende om del-utredningen 
for temaet naturmiljø, biologisk mangfold.  
 
Naturmiljø, biologisk mangfold og verneinteresser 
Naturmiljø, biologisk mangfold og verneinteresser skal utredes. Konsekvensutredningen skal gi en 
beskrivelse av, viktige naturtyper, geofaglige forhold, botaniske verdier og fauna (pattedyr og fugl) i 
tiltaks- og influensområdet. Det skal videre gis en beskrivelse av artsmangfoldet i området (lav og 
moseflora, virvelløse dyr, fugl, pattedyr og fisk). Kartlegging av arter som er avhenging av 
vannføringen og næringsdyr tilknyttet vassdraget skal tillegges særlig vekt. Dette skal omfatte 
undersøkelse av mulig fosserøyksone ved fossen i Tokagjelet med hensyn på spesielle moser og lav, 
samt kartlegging av fuktighetskrevende vegetasjon i hele Tokagjelet mellom inntak og utslipp fra 
kraftverket. Likeledes skal rødlistearter vektlegges. Funn av rødlistearter skal stedfestes. Virkninger 
av tiltaket i anleggs- og driftsfasen skal vurderes. Det skal redegjøres for hvordan inngrep, eventuelt 
økt ferdsel og støy i anleggsperioden, redusert vannføring og andre inngrep vil påvirke sårbare 
forekomster. Utredningen skal inneholde et faglig begrunnet forslag til vannføringsregime i den 
regulerte delen av vassdraget (minstevannføring/miljøbasert vannføring). Hvordan det foreslåtte 
vannføringsregimet vil påvirke miljøtilstanden i vassdraget skal beskrives, herunder hvordan 
kartlagte verdier vil kunne bli berørt. 
 
 
GENERELL METODE 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

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

VURDERING AV VERDIER, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve, og 
følger metoden i “Håndbok 140 Konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                      Middels                     Stor 
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
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Trinn 2: Tiltakets virkning 
Med virkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike tema, og 
graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og virkning av mulige endringer hvis 
tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor negativ til stort positiv virkning 
(se eksempel under). 
 

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

 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av figur 7. 
  
 

Figur 7. ”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen 
vises til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens  
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje 
midt på figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen 
konsekvens. Over linja vises positive konsekvenser og under 
linja negative konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006). 
 
 
 
Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er å få fram en mer 
nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en rangering av 
konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør fokusere i forhold 
til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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VERDISETTING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG 
NATURVERNINTERESSER  
 

Tabell 3. Kriterier for verdisetting av naturverninteresser og biologisk mangfold. 
 

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 
NATURVERNINTERESSER 
Kilde: Naturbase, NVE/DN, 
kommuneplaner 

 Vernet etter Naturvernloven el. gj. 
Verneplan for vassdrag  

 Lokale verneområder etter 
Plan- og bygningsloven 
(spesialområder) 

 Andre områder 

BIOLOGISK MANGFOLD 
Naturtyper: 
Kilde: DN-håndbok 13 

 
 Naturtypelokaliteter med verdi A 

(svært viktig) 

 
 Naturtypelokaliteter med 

verdi B (viktig) 

 
 Naturtypelokalitet med verdi 

C (lokal verdi) 

Rødlistede arter 
Kilde: Norsk rødliste 2006 
NVE-veileder 2007 

 Leveområder for arter i de tre 
strengeste kategoriene på nasjonal 
rødliste: kritisk truet (CR), sterkt 
truet (EN) og sårbar (VU). 

 Områder med forekomst av flere 
rødlistearter 

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

 Andre leveområder. 
 Leveområder for arter i 

kategorien NT på den 
nasjonale rødlisten, men som 
fremdeles er vanlige. 

Flora og fauna  
Kilder: DN-håndbok 11. 

 Områder med stort artsmangfold i 
nasjonal målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 4-5 

 Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 2-3 

 Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 1 

Truete vegetasjonstyper 
Kilde: NVE-veileder 2007 
Fremstad & Moen (2001) 

 Områder med vegetasjonstyper i 
kategoriene ”akutt truet” og 
”sterkt truet” 

 Områder med 
vegetasjonstyper i 
kategoriene ”noe truet” og 
”hensynskrevende” 

 Andre områder 

 
 
 
 
 

 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. NVE har 
også bedt om at en vurderer virkning av tiltaket på det nedenforliggende Movatnet og fjorden ved 
Norheimsund. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
NATURGRUNNLAGET 
 
Berggrunnen i Hordaland er bygget opp av tre hovedformasjoner. Grunnfjellsbergartene utgjør 
fundamentet og ble dannet i jordens urtid. Disse domineres av dypbergarter som granitt og gabbro som 
hovedsakelig også er blitt omdannet til gneis. Oppå dette laget ligger det stedvis fyllitter, som er 
omdannete rester etter leirrike sedimenter som ble avsatt oppå grunnfjellet i kambro-silurtiden. Mye av 
dette er nå tæret bort etter millioner av år med erosjon. Øverst ligger det i deler av fylket ulike typer 
skyvedekker som er store flak med grunnfjellsbergarter som ble revet løs og skjøvet inn oppå fyllittene 
i forbindelse med store fjellkjedefoldinger.  
 
Berggrunnen i vassdraget er meget varierende, men domineres av omdannede sedimentære og 
vulkanske bergarter som glimmerskifer, grønnstein og amfibolitt. Disse bergartene forvitrer relativt 
lett og har et høyt innhold av basekationer, noe som gir en relativt høy tålegrense for sure tilførsler. 
Lengst nord i vassdraget er det imidlertid innslag av hardere og mer tungt forvitrende bergarter som 
kvartsitt, kvartsskifer og gneis, som er mer følsomme for forsuring (Bjørklund & Brekke 2000). 
 
Berggrunnen i Tokagjelet er dominert av fylitt og glimmerskifer i øvre del og av grønnstein og 
amfibolitt i nedre del (figur 8). Alle disse bergartene er svakt basiske, lett forvitrelige og gir 
næringsrike forhold. Det meste av nedbørfeltet er preget av bart fjell eller tynt løsmassedekke 
(www.ngu.no/kart/arealis/).   
 

 
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 og skredmateriale i Tokagjelet via tynn morene med 
forvitringsmateriale i områdene på Kvamskogen, til mektige breelvavsetninger og rike 
bresjø/innsjøavsetninger i landbruksområdene ved Neteland innerst i Steinsdalen. 

Tokagjelet
kraftverk

Inntak 
Longvotni
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Figur 9. Kartet 
viser sammen-
setning og 
variasjonen 
løsmassene i 
tiltaksområdet (fra 
www.ngu.no/kart/ar
ealis). 

 
 
 
 
KLIMA 
Årsnedbøren i feltet ligger rundt 3000-4000 mm per år. I de høyere delene av nedbøreltet kommer en 
del som snø på vinterstid. Normal middeltemperatur ligger på 6 til 8 °C (www.senorge.no). 
 
VEGETASJONSSONER OG -SEKSJONER 
Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord 
og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner. Influensområdet ligger i den sørboreale vegetasjonssone (se Moen 1998), en 
sone dominert av barskog, men edelløvskog og orreskog finnes også. Mange av artene i sonen har krav 
til høy sommertemperatur (se Moen 1998). Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i 
temperatur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet der 
fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. I Moen (1998) ligger hele 
influensområdet i den klart oseaniske seksjon. Dette er en seksjon preget av vestlige arter, men pga 
relativt lave vintertemperturer inngår en del svakt østlige trekk.  
 
 
VERDIVURDERING VERNEINTERESSER 
 
Samla Plan  
Utbyggingsplanene berører et kategori I prosjekt i Samlet plan ved at et delfelt øverst i nedbørfeltet 
inngår i en overføring til Samnangervassdraget i nord. Dette prosjektet ligger i et inngrepsfritt område 
av feltet til Tokagjelet, og er flyttet fra gruppe 3 til gruppe 5 i kategori I grunnet lokal motstand. 
Dersom overføringen til Samnangervassdraget gjennomføres, vil noe av tilsiget til Tokagjelet 
kraftverk føres bort fra feltet, og energiproduksjonen i det planlagte kraftverket vil dermed reduseres. 
Arealet av delfeltet utgjør 6,2 % av totalarealet til Longvotni. Delfeltet ligger imidlertid i de mest 
nedbørrike områdene av feltet til Tokagjelet, og simuleringer viser at produksjonen reduseres med ca. 
8,5 GWh/år som følge av en overføring. Dette svarer til ca. 10 % av beregnet årsproduksjon i 
Tokagjelet kraftverk. 
 
Det er søkt om unntak fra Samlet plan for prosjektet, og dette er innvilget av DN under gitte 
forutsetninger som vil bli innfridd. 
 

Tokagjelet 
kraftverk

Inntak 
Longvotni
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Verneplan for vassdrag 
Steinsdalselva er ikke omfattet av Verneplan for vassdrag, mens både Samnangervassdraget vest for 
vannskillet og Fosselvi, som er et delfelt i Steinsdalsvassdraget, begge er vernet i Verneplan 
 
Nasjonale laksevassdrag  
Steinsdalsvassdraget er ikke foreslått på listen over nasjonale laksevassdrag- 
 
Andre naturverninteresser 
Det er ingen andre naturverninteresser i området, verken knyttet til enkeltobjekt eller områder. 
 
Marin verneplan  
Arbeidet med ”nasjonal marin verneplan” har tatt lang tid, og planen er ennå ikke vedtatt. Et 
rådgivende utvalg er oppnevnt av Miljøverndepartementet i samråd med Fiskeridepartementet og Olje- 
og energidepartementet gav i november 2004 råd om en bruttoliste der 48 områder ble foreslått. 
Verken Movatnet eller fjordområdene ved Norheimsund er med på listen over de prioriterte områdene. 
 
Samlet vurdering av naturverninteresser 
Utenom det øvre området i nedbørfeltet som inngår i Samla Plan for overføring til 
Samnangervassdraget, er det ingen naturverninteresser knyttet til tiltaks- eller influensområdet.  
 

• En samlet vurdering av naturverninteresser tilsier at influensområdet har liten verdi. 
 

Tabell 4. Verdivurdering av naturverninteresser for Tokagjelet kraftverk. 

 

Naturverninteresser 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Tokagjelet Kraftverk  Ingen naturverninteresser i influensområdet ⏐-----------------⏐-----------------⏐     
 

 
 
VERDIVURDERING BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskap om biologisk mangfold i influensområdet for det planlagte vannkraftverket var fra før bra 
undersøkt. Holtan (2009) har på oppdrag fra Kvam kommune og Fylkesmannen i Hordaland 
gjennomført en kartlegging av et utvalg av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold i deler av 
kommunen. Det er gjennomført kartlegging av viktige viltområder etter metoden til Direktoratet for 
naturforvaltning (2003) i Kvam kommune (Askeland 2002). I Artsdatabankens Artskart 
(www.artsdatabanken.no) finnes det flere registreringer fra vassdraget.  
 
Naturtyper 
Naturtypekartleggingen for Kvam kommune ble utført av Holtan (2009). Influensområdet ligger 
innenfor naturtypene ”bekkekløft” (F0902) og ”bergvegg” (F0901) og er avgrenset i DN sin naturbase 
og her gjengitt i figur 10. Undersøkelsen av denne naturtypen, og vurderingene som ble gjort av den, 
er også basert på feltarbeidet til Per G. Ihlen i forbindelse med konsekvensvurderingen til Tokagjelet 
kraftverk. Naturtypen ble vurdert som viktig (B-verdi) av Holtan (2009). På feltbefaringen den 22. juni 
2008 registrerte Per G. Ihlen og Olav Overvoll fossesprøytsonen som er avgrenset geografisk i figur 
10 og omtalt i Naturbasen. Dette er en veldig kraftig foss, noe som gjør at fossesprøytsonen stort sett 
er treløs og bare enkelte småvokste bjørk finnes. Området nær fossen har et lite vegetasjonsdekke og 
lokaliteten har en moserik utforming i området nærmest fossen og en høystaudeutforming i området 
lengst fra fossen, med lavurtutforming mellom disse. Den nordvestlige delen av lokaliteten har en del 
kulturpåvirkning i form av løsmasser fra Rv. 7. Det ble ikke registrert rødlistede lav- eller mosearter 
på befaringen, bare enkelte biogeografisk interessante funn (sprikegrøftemose), men i følge Vevle 
(1975) er flatsaltlav (Stereocaulon coniophyllum) kjent herfra. Fossesprøytsonen vurderes derfor som 
viktig (B-verdi), noe som gir middels verdi. Det aller meste av bekkekløften i Tokagjelet består av 
naturtypen gråor-heggeskog (F05). Denne naturtypen er ikke behandlet videre under kapittelet om 
naturtyper fordi det er bekkekløften som dominerer her. Det er ingen andre naturtyper i tiltaks- eller 
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influensområdet. Naturtyper gir middels verdi i Brodtkorb & Selboe (2004), men siden den både 
bekkekløften og fossesprøytsonen er så store i utstrekning, vurderes naturtyper til middels til stor 
verdi.   

• Området har derfor middels til stor verdi for naturtyper. 
 

 
Figur 10. Naturtypene bekkekløft og bergvegg samt fossesprøytsone (øverst til venstre) i Tokagjelet 
(Kilde: Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland).  
A: B: 

C: 

 

D: 

Figur 11. Et utvalg bilder av vegetasjonen langs elva A: Øvre del av bekkekløften. B: Oversikt over 
fossesprøytsonen. C: Moseutforming i fossesprøytsonen. D: Lavutformingen i fossesprøytsonen. 
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A: B: 

Figur 12. Et utvalg bilder av vegetasjonen langs elva A: Øvre del av bekkekløften. B: Oversikt over 
fossesprøytsonen. C: Moseutforming i fossesprøytsonen. D: Lavutformingen i fossesprøytsonen (foto 
Per G. Ihlen). 

 
Truete vegetasjonstyper 
I det følgende gis en oversikt over generelle trekk ved vegetasjonen i influensområdet. På denne måten 
kan det konkluderes med om det finnes truete vegetasjonstyper i tiltaksområdet. Artssammensetningen 
er gitt under flora og fauna nedenfor.  
 
Generelt gir berggrunnen i influensområdet (fyllitt og glimmerskifer) grunnlag for en relativ rik 
vegetasjon. I tillegg er det også en frisk og næringsrik grunn i liene ned mot elva i området. 
Artssammensetningen i tiltaksområdet består for det meste av høystauder og vegetasjonen kan best 
klassifiseres som gråor-heggeskog, høgstaude-strutseving-utforming (C3a). Det henvises til Fremstad 
(1997) for mer utfyllende opplysninger om vegetasjonstypen. Vegetasjonstypen dominerer det meste 
av bekkekløften (se også Holtan 2009). Ellers er det noe blåbær- og lavurtskoger med bjørk i tresjiktet 
i øvre deler av dalføret samt noe mosedekt ur i bunnen av dalen. Skogene er gjennomgående unge, 
med unntak av noen store osper i nedre del. Ingen av de registrerte vegetasjonstypene med skog regnes 
som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). Fossesprøytsonen nevnt og diskutert i kapittelet om 
naturtyper ovenfor tilsvarer den truete vegetasjonstypen fosse-eng som vurderes som noe truet (VU) i 
Fremstad & Alm (2001). Det er ingen andre truete vegetasjonstyper i tiltaks- eller influensområdet 
(Fremstad & Moen 2001). Truete vegetasjonstyper får derfor middels til stor verdi (Brodtkorb & 
Selboe 2004, Korbøl, mfl. 2009).  
 

• Området har derfor middels til stor verdi for truete vegetasjonstyper. 
 
Flora og fauna 
Flora og fauna er med som et eget kapittel fordi artssammensetningen og mangfoldet til levende 
organismer er de viktigste kriteriene for å avgrense naturtyper og truete vegetasjonstyper. I tillegg må 
det redegjøres for artsmangfoldet for å kunne si noe om eventuelle rødlistede arter i tiltakets 
influensområde samt at det er med som eget punkt i konsesjonssøknaden. Vi har valgt å dele dette opp 
i en botanisk og en zoologisk del. 
 
Flora (lav, moser og karplanter) 
Gråor-heggeskogen har en variert treslagssammensetning med trearter som gråor, hassel, osp, bjørk, 
platanlønn, selje, ask, hegg og alm (NT). Gran sprer seg fra flere plantefelt i nærleiken. Feltsjiktet 
består av karplanter som for eksempel gaukesyre, kvitveis, enghumleblom, skogsvinerot, skogsalat, 
skogstorknebb, stankstorknebb, vendelrot, bringebær og mjødurt. Bregnefloraen er også rik i lisidnene 
i gråor-heggeskogen i Tokagjelet, med arter som bjønnkam, sauetelg, grønnburkne, skogburkne, 
junkerbregne, broddtelg og strutseveng. I bergveggene vokser grønnburkne. Spesielt sistnevnte opptrer 
i enkelte områder i store mengder. Av kryptogamer på bakken i denne vegetasjonstypen kan nevnes 
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krokodillemose (Conocephalum conicum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus). I blåbær- og 
lavurtskogene med bjørk i øvre deler ble det bare registrert vanlige arter i feltsjiktet som for eksempel 
hengeving, linnea, stri kråkefot, tepperot, fugletelg, smyle, gullris, hvitveis, skogstjerne, maiblom og 
blåtopp. På bergene langs elva finnes en del bergfrue.   
 
På bergene nær, og delvis nedsenket i elva, ble følgende mosearter registrert: Anomobryum julaceum, 
rødmesigmose (Blindia acuta), sneikildemose (Philonotis caespitosa), bekkerundmose (Rhizomnium 
punctatum), buttgråmose (Racomitrium aciculare), småsaltlav (Stereocaulon nanodes) og 
bekketvebladmose (Scapania undulata). Lungeneversamfunnet ser ut til å være dårlig utvikla, og det 
er så langt ikke registrert kravfulle eller sjeldne arter fra dette epifyttsamfunnet. Tidligere er det også 
funnet flatsaltlav (Stereocaulon coniophyllum, VU) – ca. 330 m o.h. og grannsiv (NT) i Tokagjelet (jf. 
Vevle 1975 og http://www.artsdata.artsdatabanken.no). Disse er behandlet i kapittelet om rødlistede 
arter.  
  
Ved fossesprøytsonen ble det nærmest fossen (10-20 m) funnet bl.a. blåbær, fagerperikum, 
fjellmarikåpe, fjellsyre, gulaks, gullris, gulsildre, harerug, hengeving, lusegras, rosenrot, rødsildre, 
smyle, stjernesildre, svarttopp, tepperot og tettegras. Litt lengre unna, omtrent 20-50 m fra fossen, 
kommer det inn flere høgstaudearter som vendelrot, kvitbladtistel, mjødurt, skogstorkenebb 
enghumleblom og skogsnelle. Av moser og lav ble følgjande arter registrert i fossesprøytsona: 
Anomobryum julaceum, skortejuvmose (Anoectangium aestivum), ranksnømose (Anthelia julacea), 
vanlig køllelav (Baeomyces rufus), rødmesigmose (Blindia acuta), gaffellav (Cladonia furcata), 
sprikegrøftemose (Dicranella grevilleana), mattehutre (Marsupella emarginata), oljetrappemose 
(Nardia scalaris), sneikildemose (Philonotis caespitosa), buttgråmose (Racomitrium aciculare), 
heigråmose (Racomitrium lanunginosum) og bekketvebladmose (Scapania undulata). Alle kan regnes 
som vanlige arter med unntak av sprikegrøftemose som bare har spredte funn i Sør-Norge. 
 
Samlet sett var det en relativ artsrik flora i området, med både varmekjære og vestlige arter. Floraen 
får derfor middels verdi.    
 
Fauna 
Longvotni er yngleområde for vade- og andefugler med viltvekt 1. Det er trekkvei for hjort ned mot 
Steinsdalselva, men utenfor tiltaksområdet (viltvekt 1). Det skal også være en og annen hjort som 
trekker på tvers av Tokagjelet, men denne trekkvein er mindre brukt og ikke avmerket i viltkart for 
Kvam Herad. Movatnet er beiteområdde for vade-, måke- og alkefugler, med viltvekt 4, også dette 
området ligger utenfor tiltaksområdet (figur 13). Det er gjort sporadiske registreringer av gaupe i 
Kvam Herad og at streifdyr kan dukke opp i influensområdet kan ikke utelukkes. Det er sannsynligvis 
også mår i området.  
 
Ved befaring høsten 2007 ble det observert et gammelt fossekallreir ca 100 m nedenfor fossen. Det er 
sannsynlig at det år om annet er hekking av fossekall i elva, sannsynligvis ett par, men kanskje to par. 
Det er ikke observert vintererle i vassdraget, men vassdragets utforming gjør at det er en aktuell 
hekkelokalitet (Olav Overvoll, pers. medd.). Det finnes tre observasjoner av vintererle fra Kvam 
herad, den nærmeste registreringen er fra Kaldestad like utenfor Nordheimsund.  
 
Tiltaksområdet har en relativt ordnær fauna, men den store verdien til beiteområdet for vade- , måke- 
og alkefugler i Movatnet, nederst i influensområdet trekker verdien opp og faunaen får stor verdi.  
 

• Flora og fauna i influensområdet får middels til stor verdi. 
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Figur 13. Registrerte viltforekomster i nedre del av Steinsdalsvassdraget. (DN, Naturbase). 
 
 
Rødlistede arter 
 
I Artsdatabankens artskart (www.artsdatabanken.no) er det beskrevet flere rødlistede arter fra 
områdene nær vassdraget. Alm (nær truet, NT) er kjent fra flere steder i bekkekløften. Flatesaltsaltlav 
(Stereocaulon coniophyllum) er også kjent på berg nær elva i Tokagjelet (Vevle 1975), omtrent ved 
høydekote 330 m. Dette er en art som regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 2006). Grannsiv 
(nær truet, NT), funnet av John Inge Johnsen 2003, er kjent fra bergveggen ved gamleveien på utsiden 
av Tokagjeltunnelen. I nedre del av Steinsdalen er det også kjent stær (NT) samt ett møkkbillefunn 
(NT) fra før 1877. Ål, som regnes som kritisk truet (CR) av Kålås mfl. (2006), finnes i Steinsdalselva, 
men forekommer i størst mengde i nedre del av vassdraget (Hellen mfl. 2009). Sporadiske streifdyr av 
gaupe (VU) kan ikke utelukkes i influensområdet. 
 

• Temaet rødlistearter gis derfor stor verdi. 
 
Marine forhold  
 
Steinsdalselven renner ut i Movatnet, som har et største dyp på 33m, et overflateareal på 0,4 km² og et 
samlet volum på 5,1 mill m³. Tidevannet i Hardangerfjorden strømmer også inn i Movatnet, som 
dermed har et varierende tykt ferskvannslag på tommet, et tidevannspåvirket lag under dette, og et 
stagnerende saltere dypvann mot bunnen. Ved en undersøkelse sommeren 1989, var det oksygenfritt 
fra 12 meters dyp og til bunns (Kambestad & Johnsen 1989), noe som ansees å være det vanlig 
forekommende i denne pollen. Pollen er markert som ”svært viktig” naturtype i naturbase, basert på 
den kommunale kartlegging av biologisk mangfold (Holtan 2009).  
 
Naturtypen ”poll” (I05) er marine/brakkvanns bassenger med en innsnevret åpning og grunn terskel, 
med påfølgende begrenset vannutskiftning særlig i dypvannet. Begrepene poll og fjord benyttes om 
hverandre, men poller har et tydelig markert basseng og er i utgangspunktet mindre enn fjorder. 
 

Hjortetrekk 

Beiteområde, vade-, 
måke- og alkefugler 

Yngleområde, vade- , 
og andefugler 
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I den kommunale kartleggingen er det vist til at vegetasjonen er konsentrert til grunne parti i sør og 
vest, med følgende vegetasjonstyper: Undervassvegetasjon (mye vasskrans), elvesnelle-
krypkveinstrand, havstorrsump, høgstaudeenger med dominans av mjødurt, kveke og strandrør (mye 
fukteng). Også noe viersump inngår, og i tillegg er det et visst innslag av ask, bjørk, gråor, platanlønn, 
og selje (og et par ubestemte pilarter). Av karplanter ble det funnet bekkeblom, bukkeblad, 
dikevasshår, elvesnelle, enghumleblom, engkarse, fjæresauløk, fjæresivaks, fredløs, gulldusk, 
gåsemure, hanekam, havstorr, klourt, krypkvein, kveke, lappvier (fjellart), mannasøtgras, myrhatt, 
mjødurt, nålesivaks, pusleblom (EN) sløke, stornesle, strandrør, sumphaukeskjegg, sverdlilje, sylblad, 
trollhegg, vasskrans (EN), ørevier, åkersvineblom og åkersvinerot. Lokaliteten blir vurdert som svært 
viktig (A) fordi den, trass i en del inngrep, fremdeles har store areal med godt utviklet og artsrik 
vegetasjon. Bestanden av vasskrans skal være den største i Hordaland.  
 

• Temaet marine forhold gis derfor stor verdi. 
 
 
Samlet verdivurdering biologisk mangfold  
 
En samlet vurdering av biologisk mangfold tilsier at influensområdet har stor verdi. 

 
Tabell 5. Verdivurdering av biologisk mangfold for Tokagjelet kraftverk. 

 

Biologisk mangfold 
Verdi 

Liten      Middels         Stor 

Tokagjelet Kraftverk  
Truet vegetasjonstype, artsrik flora og 
rødlistearter i Tokagjelet, viktig viltområde 
ved Movatnet, og selve Movatnet. 

 
⏐-----------------⏐-----------------⏐     
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 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV TILTAKET 
 
 
0-ALTERNATIVET  
 
Som ”kontroll” for konsekvensvurderingen for de ulike reguleringsalternativene, er det her presentert 
en sannsynlig utvikling for de ulike berørte vassdragsdeler dersom de forblir uregulerte.  
 
Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel årsnedbør og temperatur er gitt på nettsiden 
www.senorge.no. Denne viser høyere temperatur og mer nedbør i influensområdet, noe som mest 
sannsynlig vil føre til at arter som i dag er utbredt i vintermilde og humide deler av sterkt oseanisk 
seksjon (Moen 1998) vil spre seg til noe mer tørre og kalde områder som for eksempel Tokagjelet.  
 
Klimaendringer og global oppvarming antas også å føre til mildere vintre og heving av snøgrensen. 
Større nedbørmengder vinterstid i høyfjellet kan øke snøens mektighet og gi større og også tidligere 
vårflommer. Det er også mulig at nedbørintensiteten vil bli høyere i perioder med mye nedbør, slik at 
også nedbørrelaterte flommer kan bli større. 
 
Dette vil kunne få konsekvenser for flora, vegetasjon og dyreliv. Skoggrensen på Kvamskogen ligger 
høyere enn det aktuelle tiltaksområdet, men vekstsesong kan bli noe lenger, og vannføring i elven noe 
større ved flom. Det er imidlertid vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke 
forholdene for de elvenære organismene langs Steinsdalsvassdraget. Generelt vil en anta et eventuelle 
endringer i liten grad vil få noen virkning. 
 
 
NATURVERNEINTERESSER  
 
Siden det ikke er noen naturverneinteresser i området vil tiltaket ikke få noen virkning eller 
konsekvens for dette temaet.  
 
Tabell 6. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for verneinteresser for Tokagjelet 
kraftverk. 

VERN Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

Tokagjelet 
kraftverk 

⏐-------------⏐-------------⏐ 
   

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

Ubetydelig ( 0 ) 

 
 
BIOLOGISK MANGFOLD 
 
NATURTYPER 
I verdivurderingen ble naturtypene ”bekkekløft” (F0902) og ”bergvegg” (F0901) samt fossesprøytsone 
(E05) registrert fra Tokagjelet. I bekkekløften består det aller meste av skogsvegetasjonen av gråor-
heggeskog, høgstaude-strutseving-utforming (C3a). Som nevnt under verdivurderingen, får denne 
vegetasjonstypen tilført næring og fuktighet fra lisidene ned mot dalen og ikke fra Steinsdalselva. En 
redusert vannføring vil derfor ikke ha noen negativ virkning på denne vegetasjonstypen. Derimot vil 
dette kunne være negativt for kryptogamfloraen i bekkekløften og i fossesprøytsonen (se kapittelet om 
flora og fauna). Redusert vannføring medfører også at fossen i fossesprøytsonen blir betydelig 
redusert. Den negative virkningen på artene er omtalt under kapittelet om flora og fauna nedenfor. Her 
kan det nevnes at en redusert vannføring vil føre til at de forskjellige sonene/utformingene 
(moseutforming nærmest fossen, lavurt og høystaudeutforming lengst fra fossen) vil kunne forflyttes 
og endres (se Fremstad 1997 for detaljer om disse utformingene).  
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1264 24

Det er også kjent at varigheten av flommer og oversvømmelser generelt hindrer etablering av 
vedaktige planter langs vassdrag (Odland 2006). I følge Andersen & Fremstad (1986) gjelder dette 
også for fossesprøytsoner, som forklarer dette med vansker for vedaktig planter med å etablere seg i et 
så kjølig-humid miljø. At dette miljøet også har sterk vindslitasje, og i mange tilfeller islegging, er 
også negativt for denne etableringen. Redusert vannføring fører derfor til bedre kår for trær og busker 
som etableres fra bjørkeskogene omkring og inn i den nåværende fossesprøytsonen. Dette igjen 
medfører at kryptogamfloraen på sikt utkonkurreres eller endrer sammensetning. I en studie fra 
Aurlandsdalen (Odland mfl. 1991), der kryptogamfloraen i en fossesprøytsone ble sammenliknet etter 
20 år med 92 % reduksjon av vannføringen, ble det funnet at fuktighetskrevende moser gikk sterkt 
tilbake, mens mengden av lavarter økte i antall og mengde. Studien til Odland mfl. (1991) er 
sammenliknbar med Tokagjelet.  
 
Det utvikles tydelig fossesprøyt under fossen øverst i Tokagjelet når vannføringen i elva er større enn 
2 m³/s, slik vannføring er det i ca 2/3 av tiden, ved en utbygging vil antall døgn med snittvannføring 
over 2 m³/s reduseres til ca 1/8 av tiden. Det vil også være fossesprøyt ved vannføringer lavere enn 2 
m³/s. I beskrivelsen av fossesprøytsoner i DN-håndbok 13, blir fossesprøytsoner omtalt som lokaliteter 
med stabil fossesprøyt eller fosserøyk omkring nedre del av fossen. I tørre år kan det være over en 
måned i strekk i sommerhalvåret, uten utviklet fossesprøyt i fossen. Slik sett faller området nedenfor 
Tokagjelfossen utenfor beskrivelsen til fossesprøytsone. Det er dermed sannsynlig at også andre 
forhold er viktig for å opprettholde sonen, som at den ligger skyggefullt og har tilførsler av vann fra 
sig/overrisling fra områdene rundt. Virkningen på fossesprøytsonen er dermed ventet å være relativt 
liten i forbindelse med den planlagte utbyggingen.  

• Tiltaket vurderes å gi middels negativ virkning på naturtyper. 
• Middels til stor verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens for 

naturtyper (- -).  
 

TRUETE VEGETASJONSTYPER 
Ingen av de andre registrerte vegetasjonstypene med skog regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 
2001). Fossesprøytsonen som er nevnt og diskutert i kapittelet om naturtyper ovenfor, tilsvarer den 
truete vegetasjonstypen fosse-eng (VU i Fremstad & Alm 2001). Virkningen på denne 
vegetasjonstypen er identisk med den gitt under kapittelet om naturtyper ovenfor. Virkningen på 
artene er gitt i kapittelet om flora og fauna nedenfor.  

• Tiltaket medfører middels negativ virkning på truete vegetasjonstyper. 
• Middels til stor verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens for 

vegetasjonstyper (- -). 
 
FLORA OG FAUNA 
Kunnskapsnivået om virkningen på sårbare (og truede) kryptogamer etter redusert vannføring i elver 
er mangelfull (se for eksempel Flatberg mfl. 2006). En redusering av vannføringen vil generelt gi et 
tørrere lokalklima langs Steinsdalselvi. Sommeren er en viktig periode i vekstsesongen for moser og 
lav og en redusert vannføring vil ha en negativ effekt på lav- og mosefloraen i denne perioden.  
 
Den viktigste virkningen av utbyggingen blir at tilgjengelig areal for fuktkrevende moser og lav, 
spesielt på stein langs elva, blir redusert. Redusert vannføring vil generelt også føre til at flere 
tørketålende arter og vedaktige planter kan etablere seg (Andersen & Fremstad 1986, Odland 2006). 
En slik virkning vil imidlertid være noe begrenset i Tokagjelet fordi det meste av elva, ligger i en trang 
bekkekløft med tett skogvegetasjon rundt, noe som holder en del på fuktigheten. En reduksjon av 
vannføringen vil derfor ha negativ påvirkning på spesielt lav- og mosefloraen langs elva, men den 
foreslåtte minstevannføringen, samt at vår- og høstflommer vil gå omtrent som normalt, gjør at den 
negative virkningen blir begrenset. Det at vår- og høstflommer vil gå omtrent som normalt er spesielt 
viktig da artene i fossesprøytsonen består mest av kryptogamer som er konkurransesvake og som har 
stor toleranse overfor forstyrrelser som store flommer (Odland 2006). Dersom slike store forstyrrelser 
(flommer) blir borte, vil konkurransen fra større arter øke (Wassen mfl. 2003).    
 
Sprengning, graving og trafikk i anleggsfasen vil være negativt for faunaen i området i anleggsfasen, 
men siden anleggsarbeidet vil foregå i områder som allerede er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet 
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er virkningene svært liten. En viss avrenning til vassdraget i forbindelse med anleggsarbeidet er ikke 
ventet å få negative virkning for faunaen. 
 
Med foreslått minstevannføring i Tokagjelet er det ventet at tiltaket vil ha liten eller ingen negativ 
virkning på fossekall og gulerle, siden det fortsatt vil være en viss vanndekning om opprettholder 
fuglenes mulighet til å utnytte området til næringssøk. Det kan bli noe enklere for hjort å passere 
vassdraget på den regulerte strekningen. Økt trafikk til kraftstasjon og inntaksområdet er ikke ventet å 
få avgjørende virkning.  

• Samlet sett vurderes tiltaket å gi liten til middels negativ virkning for flora og fauna. 
• Middels til stor verdi og liten til middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens 

for flora og fauna (- -).  
 
MARINE FORHOLD 
Movatnet ligger 4 km nedstrøms planlagt utslipp fra kraftverket, og siden dette er et rent elvekraftverk 
uten inntaksmagasin med regulering, vil vannføringen i elven ved innløp Movatnet ikke vræe påvirket 
av kjøringen ved kraftverket. Redusert vannføring har ingen negativ virkning på alm (NT) fordi den i 
influens- og tiltaksområdet først og fremst er 

• Tiltaket vurderes å gi ingen virkning på marine forhold i Movatnet. 
• Stor verdi og ingen virkning får en ubetydelig konsekvens ( 0 ) for marine forhold.  

 
RØDLISTEDE ARTER 
Redusert vannføring har ingen negativ virkning på alm (NT) fordi den i influens- og tiltaksområdet 
først og fremst er avhengig av næring og fuktighet frå lisidene i Tokagjelet. Grannsiv (NT), som er 
kjent fra bergveggen ved den gamle veien på utsiden av Tokagjeltunnelen, påvikes heller ikke av 
redusert vannføring. Stær (NT) og møkkbillen (NT) er mest knyttet til kulturlandskap i nedre deler av 
Steinsdalen og berøres ikke av tiltaket.  
 
Som nevnt i kapittelet om flora og fauna, er kunnskapsnivået om virkningen på sårbare (og truede) 
kryptogamer etter redusert vannføring i elver er mangelfull (se for eksempel Flatberg mfl. 2006). 
Flatsaltsaltlav (Stereocaulon coniophyllum, VU), som er kjent på berg nær elva ved høydekote 330 m 
(Vevle 1975), er mest utsatt dersom Steinsdalselva får redusert vannføring. I følge Rødlistebasen til 
Artsdatabanken, antas arten å være ”truet av vannkraftutbygging og andre inngrep som reduserer 
spraysonen og flomregimet ved fosser og i elver” (www.artsdatabanken.no). Det er ikke kjent hvor 
stor populasjonen av flatsaltlav er i Tokagjelet og derfor er det også usikkert hva slags virkning 
redusert vannføring har på forekomsten av arten her. Siden flatsaltlav ikke ble funnet på befaringen 
foretatt den 22. juni 2008, er populasjonen mest sannsynlig liten. Det at flatsaltlav vokser på berg 
(Krog mfl. 1994), gjør at det ikke er økt konkurranse fra større arter, som vokser på bakken i 
områdene omkring, som er den største trusselen for forekomsten, men heller redusert vannføring. 
Redusert vannføring vurderes derfor som middels negativt for flatsaltlav. Tokagjelet og vassdraget 
ovenfor er i litengrad forventet å være brukt av ål og det er ikke forventet at tiltaket vil ha innvirkning 
på forekomsten av ål i vassdraget. Samlet sett vurderes tiltaket å gi middels negativ virkning på 
rødlistearter.   
 

• Tiltaket gir middels negativ virkning på rødlistede arter. 
• Stor verdi og middels negativ virkning gir middels negativ konsekvens for rødlistede 

arter (- -). 
 
Tabell 7. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for biologsik mangfold for Tokagjelet 
kraftverk. 

Biologisk 
mangfold 

Verdi 
Liten       Middels        Stor 

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

Tokagjelet 
kraftverk 

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

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                    
                     Drift        Anleggsfase 

Liten negativ (-) i 
anleggsfasen og 

Middels negativ (--) 
i driftsfasen 
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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 
 
I følge utbyggingsplanene er minstevannføringen foreslått til et slipp på 330 l/s om sommeren (1. mai 
til 30. september) og 150 l/s resten av året. Som nevnt i KU-rapporten om landskap (Johnsen 2009), er 
hele fossen øverst i Tokagjelet dekket med et fint slør ved vannføringer på 1 m³/s, mens en meget 
tydelig fossesprøyt under fossen oppnås når vannføringen i elva er ved 2 m³/s og mer. En slik 
vannføring er det i ca 2/3 av tiden og ved en utbygging vil antall døgn med snittvannføring over 2 m³/s 
reduseres til ca 1/8 av tiden. Det vil også være noe fossesprøyt ved vannføringer lavere enn 2 m³/s. I 
tillegg vil vår- og høstflommer gå omtrent som normalt. For fagtemaet biologsk mangfold er 
minstevannføringen viktigst for å opprettholde fossesprøytsonen i avgrenset naturtype. I den nye 
inndelingen av naturtyper i Norge ville denne fossen bli karakterisert som natursystem hovedtypene 
fossberg (T9) og fosse-eng (T10). Disse er karakterisert av at temperaturen på sommeren 
gjennomgående er lavere enn i omgivelsene og at det om vinteren ofte islegges. I tillegg avtar 
fuktigheten langs gradienten vekk fra fossen med avtakende dråpestørrelse og tilførsel av fossesprøyt 
(Halvorsen mfl. 2008). 
 
En minstevannføring på 2 m³/s i sommersesongen (1. mai til 30. september) vil være et godt 
avbøtende tiltak som vil fjerne de negative virkningene på fossesprøytsonen av en eventuell 
utbygging. Som nevnt under konsekvensvurderingen er det sannsynlig at også andre forhold, for 
eksempel det at den ligger skyggefullt og har tilførsel av vann fra sig/overrisling fra områdene rundt, 
som også er viktige for å opprettholde fossesprøytsonen. En minstevannføring tilsvarende den 
foreslåtte gjennom resten av året, 150 l/s, vil sannsynligvis derfor også langt på vei redusere de 
negative virkningene av tiltaket.  
 
 
VEGETASJON 
 
Etablering av vegetasjon er et viktig tiltak i forbindelse med ulike inngrep ved vannkraftutbygging, 
f.eks. langs veiskråninger, riggområde, tipp m.m. Det er viktig at en i størst mulig grad bruker 
stedegen vegetasjon til revegeteringen. Gjenbruk av avdekningsmassene er som regel både den 
rimeligste og miljømessig mest gunstige måten å revegetere på.  
 
Et belte av kantvegetasjon langs elver, bekker og vann motvirker avrenning og gir viktige levesteder 
for planter og dyr. Kantvegetasjonen er av denne grunn gitt et særskilt vern i vassressurslova § 11. Det 
anbefales derfor at den planlagte tippen ned mot Steinsdalselva blir trukket opp fra vassdraget. Dette 
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vil også gjøre det mulig å etablere oppsamlingsinnretninger for å redusere avrenningen dirkete til 
vassdraget.  
 
Rask etablering av vegetasjonsdekke kan være en fordel i erosjonsutsatte områder (Nordbakken & 
Rydgren 2007). I anleggsfasen er det også viktig å bevare så mye som mulig av den opprinnelige 
trevegetasjonen langs elva som mulig. Dette fordi karplanter, mose og lav nær elva i tillegg til 
fuktigheten også er tilpasset lysforholdene i området.   
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 
Det ansees ikke nødvendig med flere undersøkelser eller oppfølging av de foretatte undersøkelsene i 
forbindelse med vurderingen av søknaden eller utforming av eventuelle konsesjonsbetingelser. 
 
I april 2008 utlyste NVE prosjektmidler til ”miljøbasert vannføring” der kunnskapen skal bidra til god 
forvaltning av norske vassdrag og der miljøhensyn blir ivaretatt, med vekt på fastsettelse av 
minstevannføring. I delutlysningen ”etterundersøkelser av små kraftverk: evaluering av endret 
vannføring”, var en av problemstillingene botaniske verdier og småkraft. Her ble det fremhevet at lav- 
og mosefloraen står sentralt i flere småkraftsaker, noe som også er presisert i den siste veilederen 
(Korbøl mfl. 2009). I utlysningen står det at eksempelvassdrag skal fortrinnsvis ha foss utbygd med 
pålagt minstevannføring og med dokumenterte rødlistede lav- og mosearter. 
 
Riktignok er det ikke påvist rødlistearter av moser og lav i fosserøyksonen nedenfor fossen i 
Tokagjelet, men fosseengen har en typisk artsammensetning og er meget velutviklet. En enkel årlig 
oppfølging av denne med noen få ruteanalyser før og etter utbygging kan gi nyttig tilleggsinformasjon 
til pågående omtalte NVE-prosjekt om disse forhold, der man i dag har moderat med kunnskap. 
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