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FORORD
Herand Kraft AS i Jondal kommune i Hordaland ønsker å utnytte vannfallet i Storelvi mellom
Fodnastølsvatnet og Trå til produksjon av vannkraft.
Herand Kraft AS leverte i 2007 inn ”Melding om bygging av Herand kraftverk” til NVE, og på
bakgrunn av folkemøte, utlysning av melding med forslag til planprogram og innkomne merknader,
fastsatte NVE endelig utredningsprogram i desember 2008.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag av Herand Kraft AS utarbeidet konsekvensutredning med
hensyn på fagtema ”Ferskvannsøkologi”, som inkluderer ”vanntemperatur”, ”isforhold”,
”vannkvalitet” og ”fisk og ferskvannsbiologi”.
Rapporten er avlevert til oppdragsgiver 9. mars 2010, klargjort for vurdering hos NVE. Rapporten vil
bli endelig nummerert i vår rapportserie når tilbakemelding fra NVE er gitt, og eventuelle endringer
utført.
Rådgivende Biologer AS takker Herand Kraft AS ved Kjell Olav Samland for oppdraget, og Jon Olav
Håvik Herand Kraft AS, Bård Moberg, Norsk Kraft AS, Mona Mortensen og Kjetil Vasskin i Sweco
Norge for et godt samarbeid underveis i prosessen.
Bergen, 30. september 2010.
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SAMMENDRAG
Hellen, B.A. & S. Kålås 2010.
Herand kraftverk, Jondal kommune, Hordaland fylke.
Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi, vannkvalitet og vanntemperatur
Rådgivende Biologer AS rapport 1357, 46 sider, ISBN 978-82-7658-791-3.
Herand Kraft AS ønsker å bygge Herand kraftverk i Jondal kommune. 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
Herand kraftverk blir et elvekraftverk. Inntaket planlegges legges 200 m nordøst for utløpet av
Fodnastølsvatnet, der det etableres tre enkle betongterskler, med samlet lengde på 45 m på ca. kote
560, som tilsvarer naturlig vannstand. Ved utløpet etableres også et arrangement for slipping av
minstevannføring. Minstevannføring planlegges for alternativ 1, 2 og 3 på 0,39 m³/s i perioden 1. mai
– 31. juni og 15. august – 30. september. I perioden 1. juli til 14. august slippes 0,45 m³/s. Resten av
året (vinteren) slippes det 0,22 m³/s. For alternativ 4, forutsettes minstevannsføring på 0,39 m3/s i
perioden1. mai - 30. september: Resten av året (vinteren) slippes det 0,22 m3/s.
Fra inntaket i Fodnastølsvatnet planlegges vannveien som rør i tunnel de første ca 200 m, tunnelen
munner ut på kote ca. 555. Herfra og til kraftstasjonen planlegges vannveien som nedgravd rør, men
med en rørbru over Storelvi. Et belte med bredde på 20 meter langs rørtraseen vil berøres.
Planlagt slukevne i kraftverket er foreløpig satt til 6,3 m³/s, som tilsvarer 2,25 ganger
middelvannføringen i vassdraget, mens minste driftsvannføring er satt til 0,15 m³/s. Den installerte
effekten blir 25 MW med en midlere brutto fallhøyde på 470 m. Kraftverket vil ha en midlere
årsproduksjon på 78,6 GWh.

OMRÅDEBESKRIVELSE
Storelvi ligger i Storelvivassdraget 047.3Z i Jondal kommune i Hordaland. Fra inntaket i
Fodnastølsvatnet til Trå, ved planlagt kraftstasjon, og videre til Herandsvatnet heter elven Storelvi.
Storelvivassdraget var opprinnelig 54,5 km², men 11,9 km² er fraført og i dag er nedbørfeltet 42,6 km²
ved utløp til sjø. Utbyggingsplanene omfatter 31,1 km² av nedbørfelt. Samlet middelvannføring ved
inntaket er på 2,8 m³/s. I nedbørfeltet til Storelvi finnes flere innsjøer der Vidalsvatnet og
Tostølsvatnet, begge rundt 0,8 km², er de største.
Det ble etablert vannføringsmålepunkt ved utløpet av Fodnastølsvatnet i 2008. Det er logget
temperatur to steder i vassdraget i perioden august 2008 til september 2009. Fodnastølsvatnet med
innløpsbekker er prøvefisket, planktonsamfunnet i Fodnastølsvatnet er undersøkt, bunndyrfaunaen i
oppe og nede i Storelvi er kartlagt, det er også gjort undersøkelser av ungfisk nede i Storelvi. Det er
foretatt vannkvalitetsmålinger oppe og nede på berørt strekning. 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
Storelvivassdraget. Generelt vil en anta at global oppvarming gir økte temperaturer, og lengre
vekstsesong.

VANNTEMPERATUR
Storelvi har lave vintertemperaturer, vanntemperaturen stiger relativt raskt når det meste av
snøsmeltingen er over i april. Døgnmiddeltemperaturen passerer 4 °C midt i mai og kommer over 8 °C
i slutten av mai. Det er relativt små forskjeller i temperaturen mellom Fodnastølsvatnet sammenlignet
med nede i Storelva. De lave temperaturen i utløpsvannet fra Fodnastølsvatnet om vinteren gjør at det
ikke er noe særlig nedkjølingspotensiale i rennende elvevann, selv om lufttemperaturen er lavere enn
vanntemperaturen. Det blir derimot en oppvarming av elvevannet nedover når lufttemperaturen er
høyere enn vanntemperaturen og sommeren. Gjennomsnittlig vanntemperaturen er de fleste måneder i
året høyere ved Trå i forhold til ved utløpet av Fodnastølsvatnet. I gjennomsnitt for året er temperturen
mellom 0,5 og 0,6 °C høyre nede enn oppe ved planlagt inntak.
Ved fraføring av vann til kraftverket, vil vanntemperaturen i Storelvi falle raskere enn tidligere i
perioder med lav lufttemperatur. Når lufttemperaturen er høyere enn vanntemperaturen vil det
tilsvarende kunne bli en betydelig større oppvarming av elvevannet mellom Fodnastølsvatnet og Trå
enn i en tilstand uten fraføring. Dessuten vil grunnvannstilførsler utgjøre en større del av vannmassene
i elva ved lave vannføringer, og kan føre til høyre temperaturer vinterstid og lavere temperaturer
sommerstid, sammenlignet med tilstand uten fraføring. Ut fra foreliggende data ser det ut til at
lufttemperaturen er mer avgjørende enn grunnvannstilsiget for oppvarming og nedkjøling av
vannmassene i Storelvi.
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 Storelvi, sammenlignet med tilstand uten utbygging. Innstrålingen er imidlertid begrenset
og det er ikke ventet en betydelig oppvarming på denne strekningen, samtidig vil som tidligere nevnt,
grunnvannstilsiget få en viss betydning for temperaturen. Og det er 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 det meste
av året, sammenlignet med tilstand uten fraføring. Temperatureffektene av redusert vannføring 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 Herandsvatnet.

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 markert
forskjell i tidspunkt for isgang i vassdraget om våren.
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I Fodnastølsvatnet vil vannstandsfluktuasjonen bli mindre ved en utbygging, 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 utrygg is. Siden vannføringen her vil bli redusert, vil området med utrygg is
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 lite preget av forsuring, og basert på surhet faller vannkvaliteten i
kategori fra ”god” til ”meget god”, mens den er mindre god med hensyn på alkalitet. Med hensyn på
næringssalter og organiske stoffer er det relativt få målinger, men de som finnes faller i tilstandsklasse
”meget god”. Det er inntak til drikkevannskilde nede i Storelva, målingene viser at vannkvaliteten
kommer i kategorien ”meget god” med hensyn på innhold av tarmbakterier.
Vannkvaliteten på de berørte elvestrekningene vil bli noe surere på den øverste delen der den renner
gjennom harde bergarter. Lenger ned er bergartene mer lett forvitrelig, noe som vil øke pH i vannet.
Mellom samløpet med Grimeelvi og avløpet fra kraftstasjonen vil vannkvaliteten fra Grimeelvi
dominere. Vannprøver fra Vatnasetvatnet øverst i denne elven indikerer at vannet her er litt surere enn
det som renner ut av Fodnastølsvatnet (Kålås mfl 1996). Grimeelvi renner imidlertid gjennom partier
med lett forvitrelig berggrunn og bufrer vannet fra de ovenforliggende områdene. Det er derfor ikke
ventet å være noen markert forskjell i vannkvaliteten fra Grimeelvi, sammenlignet med vannkvaliteten
i Storelvi.
I forbindelse med snøsmelting og vårflommer vil pH bli markert redusert i vassdragene. Reduserte
vårflommer i forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier
som i upåvirket tilstand på den fraførte strekningen.
Nedenfor utslippspunktet fra kraftstasjonen vil de to vannmassene bli blandet sammen, og det er ikke
ventet nevneverdige endringer i vannkvaliteten som en følge av tiltaket på strekningen nederst i
Storelvi.
Det er lite tilførsler fra landbruk eller bebyggelse på den berørte elvestrekningen, men det kan være
tilfeldige forurensning fra beitedyr eller ville dyr. Redusert vannføring vil gi redusert
resipientkapasitet og mindre fortynning av tilfeldig forurensning, og det kan gi periodevis økt innhold
av f. eks tarmbakterier.

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI
Fodnastølsvatnet har en middels tett bestand av aure, det er flere rekrutteringslokaliteter for auren i
tilløpsbekker fordelt rundt innsjøen. Planktonsamfunnet i innsjøen er preget av svært vanlige arter som
finnes i de fleste 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 både i
utløpet av Fodnastølsvatnet og i elva ved Trå. Ellers er bunndyrfaunaen typisk for denne type
vassdrag.
I Storelvi finnes aure sporadisk, dette er fisk som i stor grad slipper seg ned fra Fodnastølsvatnet, men
en viss egenrekruttering kan forekommer i elva. Det har tidligere vært registrert ål (rødlistet), mellom
Herandsvatnet og sjøen, men det er ikke registrert ål i Herandsvatnet eller Storelvi. Sporadiske
forekomster i Herandsvatnet kan ikke utelukkes. Stingsild fins i Herandsvatnet. Det er ikke oppgang
av laks eller sjøaure i vassdraget.
For tema ”fisk og ferskvannsbiologi” er vassdraget delt i tre deler: Fodnastølsvatnet, oppstrøms
inntaket; Storelva, mellom inntaket i Fodnastølsvatnet og avløpet fra kraftstasjonen ved Trå; og
Rådgivende Biologer AS
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Storelva, nedstrøms avløpet, en strekning som innbefatter Herandsvatnet. For alle tre
vassdragssegmentene er verdien satt til ”liten”, men den er trukket litt opp siden aurebestanden i
Herandsvatnet kan være naturlig innvandret.
Virkningene i driftsfasen er i hovedsak knyttet til den reduserte vannføringen på elvestrekningen i
Storelvi. 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 og det kan ventes noe lavere biologisk produksjon.
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 Herand kraftverk i Jondal kommune.
Strekning

Verdi
Liten

Middels

Virkning (omfang)
Stor

Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

Anlegg --------------------------
Fodnastølsvatnet
Drift 

--------------------------------------------------------

Anlegg --------------------------
Storelvi, fraført

Drift

--------------------------------------------------------

--------------------------

--------------------------------------------------------

Anlegg
Storelvi, nedre
Drift

Konsekvens
Ubetydelig ( 0 )




Liten negativ ( - )




Ubetydelig ( 0 )
Ubetydelig ( 0 )
Liten negativ ( - )







Ubetydelig ( 0 )

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, både midlertidige og 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.

AVBØTENDE TILTAK DRIFTSFASE
I forbindelse med denne utbyggingen er det skissert et slipp av minstevannføring for alternativ 1, 2 og
3 nedenfor inntakene på 0,39 m³/s i perioden 1. mai – 31. juni og 15. august – 30. september. I
perioden 1. juli til 14. august slippes 0,45 m³/s. Resten av året (vinteren) slippes det 0,22 m³/s, dvs at
vinterslippet tilsvarer alminnelig lavvannføring for hele året. For alternativ 4, forutsettes
minstevannsføring på 0,39 m3/s i perioden1. mai - 30. september: Resten av året (vinteren) slippes det
0,22 m3/s. Minsteslippet ansees som rikelig med hensyn på fisk og ferskvannsbiologi. Konklusjonen
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baserer seg på sammenligninger med andre vassdrag der vi har erfaring med virkning av
minstevannføring.
Det er minstevannføring på den fraførte elvestrekningen i Storelvi, i tillegg er det et relativt stort
restfelt som komme med tilførsler i den nedre delen av vassdraget. Dette gjør at det hele tiden vil være
relativt god vanndekning nedstrøms kraftstasjonen. Det vil derfor være lite endring i vanndekt areal
selv ved brå stans i kraftverket. Verdiene med hensyn på fisk og ferskvannsbiologis er liten mellom
Trå og Herandsvatnet og effekten av en forbislippingsventil vil være svært begrenset.

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER OG OVERVÅKING
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.
Under eventuell utbyggingsfase vil det være nødvendig med en enkel overvåking av vannkvalitet,
knyttet til virkning av steinstøvtilførsler. Vannkvalitet med målinger av turbiditet og nitrogeninnhold
vil i perioder med blakket vann være viktig, og påfølgende oppfølging av ungfisk med gjelleprøver for
vurdering av fysiske skader bør vurderes.
Ved eventuell drift av kraftverket, vil det kunne være av faglig interesse å følge opp vurderingene av
virkning på vanntemperatur på den fraførte strekningen i vassdraget. Gassovermetning nedstrøms
utløp av kraftverket bør også overvåkes, og oppfølging av ungfisk med gjelleprøver for
gassovermetning bør vurderes.

ALTERNATIVER
Utbyggingsplanene omfatter fire utbyggingsalternativer, der alternativene 1-3 vil utnytte fallet mellom
Fodnastølsvatnet på kote 560 og Storelvi ved Trå på kote 90, totalt 470 m brutto fall. De tre
alternativene har økende lengde av vannvei i tunnel. Alternativ 4 har inntak i Storelvi ved kote 527,
nedstrøms foss og gangbru, og Fodnastølsvatnet blir uberørt. Alle alternativ har kraftstasjonen plasset
der Storelvi flater ut, ved Trå, ca.150 m øst for riksvei 550.
For de ulike fagtema under ferskvannsøkologi; ”vanntemperatur”, ”isforhold”, ”vannkvalitet” og
”fisk og ferskvannsbiologi ”, vil det være liten forskjell i virkning og konsekvens for de tre
alternativene 1-3 med inntak i Fodnastølsvatnet. For alternativ 4, som ikke berører utløpet av
Fodnastølsvatnet, vil konsekvensen for fisk i innsjøen være ubetydelig, men liten negativ for de øvrige
i driftsfasen.
For anleggsfasen vil alternativene med lengst tunnel medføre både mest behov for massedeponi i
området og også størst potensial for avrenning fra tunneldrift. Det er således risiko for større negativ
virkning og større negativ konsekvens ved tilrenning til vassdraget for alternativ 3 enn alternativ 2 enn
hovedalternativet 1.
Negativ konsekvens i anleggsfasen: Alternativ 4 < alternativ 1 < alternativ 2 < alternativ 3
Negativ konsekvens i driftsfasen: Alternativ 4 < alternativ 1 = alternativ 2 = alternativ 3
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HERAND KRAFTVERK
Storelvi ligger i Herand, Jondal kommune i Hordaland og er navnet på elvestrekningen mellom utløpet
av Fodnastølsvatnet og utløp i Herandsvatnet. Storelvi renner så ned i Herandsvatnet og munner til
slutt ut i Hardangerfjorden ved Herand.
Storelvi har fra naturens side et nedbørfelt på 54,4 km² og en midlere vannføring på 5,1 m3/s.
Hovedstrengen i Storelvi renner ca. 10 km fra vannskillet (mot Sørfjorden) via Tostølsvatnet,
Vidalsvatnet, Fodnastølsvatnet og Herandsvatnet til Hardangerfjorden ved Herand.
Det omsøkte tiltaket i denne konsesjonssøknaden benytter seg av fallet og vannet i Storelvi mellom
Fodnastølsvatnet, kote 560, og kote 90.
De øvre delene av vassdraget, fra Kvanngrøvatnet, ble i 1972 overført til og utnyttet i de nærliggende
kraftverkene Jukla og Mauranger. Se figur 4.1. Eksisterende overføring, 12,1 km², tilsvarer ca. 21 %
av det totale nedbørfeltet og 1,4 m3/s eller ca. 27 % av årlig avløp.
Det planlagte inntaket ligger i Fodnastølsvatnet på kote 560. Det foreligger fire alternative
utbyggingsalternativer. Alternativ 0 innebærer ingen endringer i forhold til dagens situasjon i
vassdraget.

Figur2-1 Kartet viser nedbørfeltet og berørt område av planlagt kraftverk
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Figur 2-2 Kartet viser de fire utbyggingsalternativene. Alternativ 1-3 har inntak i Fodnastølsvatnet
(kote 560). Alternativ 4 har inntak i Storelvi (ca kote 527). For alle alternativene er det planlagt
kraftstasjon på Trå (kote 90).
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ALTERNATIV 1
Alternativ 1 vil utnytte fallet mellom Fodnastølsvatnet og Storelvi ved Trå, totalt 470 m brutto fall.
Kraftverket vil utnytte Fodnastølsvatnet innenfor den naturlige vannstandsvariasjonen. Vannvegen,
totalt 2900 m, vil i hovedsak bestå av nedgravde rør, men med en kort tunnelstrekning ved inntaket.
Vannvegen vil krysse Storelvi via en rørbru (det vil si at røret bærer seg selv i et luftspenn over elva).
Kraftstasjonen og utløp forutsettes lagt der Storelvi flater ut ved Trå, ca.150 m øst for riksveg 550.
REGULERINGER
Herand kraftverk vil nytte Fodnastølsvatnet som inntaksdam innenfor naturlige vannstandsgrenser;
0,84 m mellom kote 560,66 og kote 559,82. Med en høyeste regulert vannstand (HRV) på kote 560,4
og en laveste regulert vannstand (LRV) på kote 560,1 vil normal vannstandsvariasjon etter utbygging
være 0,3 m. Inkludert flomsituasjoner vil vannstanden i hovedsak derfor ligge innenfor naturlig
vannstandsvariasjon. Dagens normalvannstand, vannstand ved median vannføring, er kote 560,06. Da
Fodnastølsvatnet har grunne partier, er hevingen på 0,34 m i forhold til median vannstand før
utbygging gunstig for båttrafikken. I tillegg blir arrangement for vannslipping enklere enn uten en
heving.
INNTAK
Inntaket med bjelkestengsel, varegrind, inntaksluke (samt mulig lukehus) og lufterør etableres ved
Fodnastølsvatnet ca. 200 m nordøst for utløpet av vatnet. Noe rensk/sprenging i og foran inntaket må
påregnes ved etableringen.
VANNVEG
Fra inntaket i Fodnastølsvatnet planlegges vannvegen som rør i tunnel de første ca 200 m.
Rørbruddsventil installeres. Tunnelen forutsettes med minstetverrsnitt; 12 – 16 m². Tunnelen vil
munne ut på kote ca. 555. Fra utløpet av tunnelen og til kraftstasjonen planlegges vannvegen som
nedgravd rør, men med en rørbru over Storelvi. Rørtraséen går igjennom løsmassedekke med innslag
av fjell, bortsett fra de siste ca. 250 m før kraftstasjonen, der traséen går i innmark, går traséen i myrog skogsterreng. Noe sprenging må påregnes. Et belte med bredde på 20 meter langs rørtraséen vil
berøres. Det forutsettes at torv og vegetasjon tas vare på og gjenbrukes ved gjenfylling og arrondering
av traséen.
Endelig layout på vannvegen bestemmes ved detaljplanleggingen. For eksempel kan det, avhengig av
fjellkvaliteten, være aktuelt å ha frispeilstrømning i tunnelen og ikke rør.
MINSTEVANNFØRING
Forutsatt vannslipping er som følger:
1.5 - 30.6 og 16.8 - 30.9: 0,39 m3/s; dvs. Q95 sommer
1.7 - 15.8: 0,45 m3/s
1.10 - 30.4: 0,22 m3/s; dvs. Q95 vinter
KRAFTSTASJON
Herand kraftstasjon planlegges bygget i dagen ca. 100 m øst for riksvegbrua over Storelvi. Det
forutsettes installert ett vertikalt, flerstrålers Peltonaggregat med turbinsenter på kote 90. Med en
maksimal slukeevne på 6,3 m³/s (225 % av midlere vannføring) og brutto fallhøyde på 470 m blir
ytelsen 25 MW. Minste slukeevne blir 0,3 m³/s.
Kraftstasjonen vil få en grunnflate på 100 - 120 m². Det etableres parkeringsplass ved kraftstasjonen.
Støydempende tiltak forutsettes.
Herand Vannverk vil også få tilstrekkelig areal i kraftstasjon, for installering og drift av
vannrenseanlegg.
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VEGBYGGING
Hovedatkomsten til kraftstasjonen vil bli via riksveg 550 frem til brua over Storelvi ved Trå.
Det er i dag flere traktorveger og gamle vegtraséer som kan og vil bli benyttet i anleggsperioden. Veg
1 går på vestsiden til Kalvafossen (1A). Veg 2 går på østsiden nesten til Remane (2B). Veg 3 går
nesten til Galtesete bru (3B). De siste 200 m av denne vegen er ikke ferdigbygget ennå, men vil stå
ferdig i løpet av 2010. I tillegg er det traktorveg frem til planlagt kraftstasjon. Rørtraséen blir benyttet
til midlertidig atkomst i byggeperioden. På enkelte vanskelige, lokale partier kan det være aktuelt med
enkelte midlertidige ”sløyfer” utenom rørtraséen (vil bli behandlet detaljert i neste fase).
Transport av vannkraftmaskiner, generatorer og transformatorer til kraftverket vil kunne kreve
midlertidige forsterkninger, utvidelser på veger og vegbruer også utenfor tiltaksområdet. Det vil bli
benyttet duk under midlertidig veg på utsatte, sårbare steder. Helikopter vil bli brukt i nødvendig
utstrekning for å skåne miljøet.
Til sammen vil 75 m traktorveg oppgraderes til permanent bilveg, ca. 1,5 km traktorveg oppgraderes
(grusing, enkel forsterkning) og ca. 0,5 km anlegges som midlertidig veg.

Figur2-3 Nødvendig vegutbygging i alternativ 1.
NETTILKNYTNING
Herand kraftverk er planlagt tilknyttet eksisterende 22 kV linje som går fra Herand til Eidesfossen
transformatorstasjon. Kraftverket er planlagt tilknyttet med 500 m lang jordkabel langs atkomstvegen
til kraftstasjonen. Det er planlagt å benytte jordkabel 2 x TSLF 3 x 1 x 240 mm2 som legges i grøft
langs rv 550.
Jondal Energi KF (JE) er områdekonsesjonær i området. Det er innledet samtaler med JE om
tilknytningen av Herand kraftverk. Fra tilknytningspunkt mot eksisterende 22 kV linje er det ca. 10 km
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til Eidesfossen transformatorstasjon. Eksisterende 22 kV linje består av FeAl 95, og har ikke kapasitet
til å overføre all produksjon fra Herand kraftverk. Linjen må derfor oppgraderes til Al 595. Det er
planlagt å benytte eksisterende masterekke. Statnett eier 300/66 kV transformator i Mauranger, 66 kV
linje fra Eidesfossen til Jukla / Mauranger, samt 66/22 kV transformator i Eidesfossen. Dette
planlegges oppgradert om 3 - 4 år som følge av stor kraftverksutbygging i området. Herand kraftverk
er tatt med i dimensjoneringen av disse oppgraderingene.

Figur 2-4 Jordkabelen vil gå i en grøft langs vegen..

MASSETAK OG DEPONI
Det vil være noe behov for løsmasser ved gjenfylling av rørgrøfta. For å redusere behovet for tilkjørte
masser vil lokale grøftemasser nyttes, både knuste (i gravemaskinskuffa) og ubehandlete masser.
Tilkjørte tilleggsmasser vil bli tatt fra lokale massetak. Fra tunneldrivingen vil det bli ca. 5.000 m³
utkjørte masser. Disse vil i hovedsak bli brukt i rørtraséen eller til vegbygging. Eventuelle
overskuddsmasser legges i deponi tilpasset landskapet. Se figur 4-5.
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Figur 2-5 Kart med aktuelle deponi- og riggområder.
•
•
•

Lokalitet nr. 1: Innmark. Matjord flås av innmarka, stein fylles og matjord tilbakeføres.
Lokalitet nr. 2: Som for alt. 1
Lokalitet nr. 3: Dypt dalsøkk med bekk som kan bli nytt jordbruksland. Er i dag mest dekket
av skog/kratt.
• Lokalitet nr. 4: Skogsmark. Godt egnet sted for senere uttak av masser. Godt skjult fra bygda.
• Lokalitet nr. 5: Dypt dalsøkk. Plantet gran, godt synlig i landskapet, men ikke synlig fra
bygda. Lite ferdsel.
• Lokalitet nr. 6: Delvis dyrka mark/skog. Jord fjernes, terrenget heves med stein og jord
tilbakeføres.
• Lokalitet nr. 7: God egnet sted for senere uttak av masser. Godt skjult fra bygda.
Lokalitet nr. 1/6 ønskes primært benyttet. Endringer kan komme i detaljplanfasen etter grundigere
undersøkelser.
RIGG
Aktuelle riggområder er vist i vedlegg. Riggområdene vil være midlertidige. Omfanget er usikkert da
en ikke vet om lokal eller sentral entreprenør benyttes og da lagringsbehovet for rør bestemmes av
antall båtlass med rør. Se figur 4-4. Maks anslag: brakke- og verkstedsrigg (plassering A og/eller B):
1,5 da, rørlager 4 da.
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ALTERNATIV 2
Alternativ 2 vil, som i alternativ 1, utnytte fallet mellom Fodnastølsvatnet og Storelvi ved Trå, totalt
470 m brutto fall. Forskjellen fra alternativ 1 består i at vannvegen vil få en vesentlig større andel med
tunnel. Vannvegen, totalt 2730 m, vil i bestå av tunnel på øvre partier og nedgravde rør på de nedre
partiene. Vannvegen vil krysse Storelvi via en rørbru.
INNTAK
Som i alternativ 1, men flyttes 300 m nordøstover.
VANNVEG
Fra inntaket i Fodnastølsvatnet planlegges vannvegen som tunnel og rør i tunnel de første ca 1130 m.
Rørbruddsventil installeres ved overgangen tunnel og rør i tunnel. Tunnelen forutsettes med
minstetverrsnitt; 12 – 16 m². Tunnelen vil munne ut på kote ca. 420.
Fra utløpet av tunnelen og til kraftstasjonen planlegges vannvegen som nedgravd rør, men med en
rørbru over Storelvi. Rørtraséen går igjennom løsmassedekke med innslag av fjell. Bortsett fra de siste
ca. 250 m før kraftstasjonen, der traséen går i innmark, går traséen i skogsterreng. Noe sprenging må
påregnes. Et belte med bredde på 20 meter langs rørtraséen vil berøres. Det forutsettes at torv og
vegetasjon tas vare på og gjenbrukes ved gjenfylling og arrondering av traséen.
Endelig layout på vannvegen bestemmes ved detaljplanleggingen.
MINSTEVANNFØRING
Forutsatt vannslipping er som følger:
1.5 - 30.6 og 16.8 - 30.9: 0,39 m3/s; dvs. Q95 sommer
1.7 - 15.8: 0,45 m3/s
1.10 - 30.4: 0,22 m3/s; dvs. Q95 vinter
KRAFTSTASJON
Som i alternativ 1.
VEGBYGGING
I hovedsak som alternativ 1, i tillegg forlenges eksisterende veg på nordøstsiden fram til Remane med
0,3 km traktorveg. Til sammen vil 75 m traktorveg oppgraderes til permanent bilveg, ca 1,5 km
traktorveg oppgraderes (grusing, enkel forsterkning), ca 0,3 km traktorveg bygges og ca 0,3 km
anlegges som midlertidig veg. Se figur 4-5.
NETTILKNYTNING OG INNPASSING EKSISTERENDE NETT
Som i alternativ 1.
MASSETAK OG DEPONI
Fra tunneldrivingen vil det bli ca. 30.000 m3 overskuddsmasser som for det meste vil bli brukt i
rørtraséen eller til vegbygging. Eventuelle overskuddsmasser legges i deponi tilpasset landskapet.
Lokalitet 1 ønskes primært benyttet på grunn av nærhet til påhugget.
RIGG
Som i alternativ 1.
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ALTERNATIV 3
Alternativ 3 vil, som i alternativ 1 og 2, utnytte fallet mellom Fodnastølsvatnet og Storelvi ved Trå,
totalt 470 m brutto fall. Forskjellen fra alternativ 1 og 2 består i at vannvegen i sin helhet vil gå i fjell.
Vannvegen, totalt 2850 m, vil i bestå av boret sjakt øverst, tunnel og rør i tunnel nærmest stasjonen.
Stasjonen legges i dagen som i alternativ 1, men på andre siden av Storelvi. Alternativt legges
kraftstasjonen i fjell. Atkomst til kraftstasjonen blir ny veg på nordsiden av Storelvi, til sammen ca.
200 m. Alternativt benyttes veg som i alternativ 1 og 2 men med tillegg av bru.
INNTAK
Utformingen blir som i alternativ 2.
VANNVEG
Fra inntaket i Fodnasetvatnet planlegges vannvegen som boret sjakt, tunnel og rør i tunnel.
Rørbruddsventil installeres ved overgangen tunnel og rør i tunnel. Tunnelen forutsettes med
minstetverrsnitt; ca. 16 m². Tunnelen vil munne ut på kote ca 85. Endelig layout på vannvegen
bestemmes ved detaljplanleggingen.
MINSTEVANNFØRING
Forutsatt vannslipping er som følger:
1.5 - 30.6 og 16.8 - 30.9: 0,39 m3/s; dvs. Q95 sommer
1.7 - 15.8: 0,45 m3/s
1.10 - 30.4: 0,22 m3/s; dvs. Q95 vinter
KRAFTSTASJON
Kraftstasjonen legges i dagen ved Storelvi som i alternativ 1 og 2, men på motsatt side av elva.
VEGBYGGING
Til sammen vil 75 meter traktorveg oppgraderes til permanent bilveg i tillegg til at det bygges bru over
Storelvi.
NETTILKNYTNING OG INNPASSING EKSISTERENDE NETT
Som i alternativ 1.
MASSETAK OG DEPONI
Fra tunneldrivingen vil det bli ca. 80.000 m3. Tunnelmassen plasseres i deponi på egnet sted nær
påhugget. Deler av deponiet anlegges slik at masser kan tas ut over tid. Overskuddsmassene vil i
hovedsak bli brukt til arrondering/forbedring av jordbruksareal. Lokalitet 1 og 3 er ønsket til
permanent deponering og lokalitet 4 til midlertidig lagring.
RIGG
Som i alternativ 1.
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ALTERNATIV 4
Alternativet vil utnytte et fall i Storelvi mellom kote 527 (nedtrøms foss og gangbru) og kote 90, totalt
437 m brutto fall. Fodnastølsvatnet blir uberørt, men kraftverket vil dra nytte av vannets
selvregulerende evne. Vannvegen vil bestå av nedgravd rør, 2600 m. Traséen vil i stor grad være
identisk med alternativ 1. Kraftstasjonen og utløp forutsettes lagt som i alternativ 1 og 2.
INNTAK
Sperredam og inntak bygges monolittisk rett nedstrøms eksisterende bru over elva. Utformingen av
selve inntaket blir som i de andre alternativene. Sperredammen vil bli bygget i betong og blir 5 m høy
(i forhold til dagens overflate) og 25 m lang. Det forutsettes at det blir gangbane over dammen til
erstatning for Galtesetebrui som må flyttes på grunn av vannspeilet som dannes oppstrøms dammen.
VANNVEG
Fra inntaket i Storelvi planlegges vannvegen som nedgravd rør. Traséen vil rett nedstrøms inntaket
bøye av mot og følge samme trasé som i alternativ 1 (inkl. rørbru). Rørtraséen går igjennom
løsmassedekke med innslag av fjell. Bortsett fra de siste ca.250 m før kraftstasjonen, der traséen går i
innmark, går traséen i myr- og skogsterreng. Noe sprenging må påregnes. Et belte med bredde på 20
meter langs rørtraséen vil berøres. Det forutsettes at torv og vegetasjon tas vare på og gjenbrukes ved
gjenfylling og arrondering av traséen. Endelig layout på vannvegen bestemmes ved detaljplanleggingen.
MINSTEVANNFØRING
Forutsatt vannslipping er som følger:
1.5 - 30.6 og 16.8 - 30.9: 0,39 m3/s; dvs. Q95 sommer
1.10 - 30.4: 0,22 m3/s; dvs. Q95 vinter
KRAFTSTASJON
Kraftstasjonen legges i dagen ved Storelvi som i alternativ 1 og 2. Slukeevnen blir den samme som i
alternativ 1 - 3, men på grunn av lavere fallhøyde reduseres ytelsen til 23,7 MW. Herand Vannverk vil
også få tilstrekkelig areal i kraftstasjon, for installering og drift av vannrenseanlegg.
VEGBYGGING
I hovedsak er vegene planlagt som i alternativ 1. Til sammen vil 75 m traktorveg oppgraderes til
permanent bilveg, ca. 0,3 m ny permanent traktorveg bygges til inntak, ca. 1,5 km traktorveg
oppgraderes (grusing, enkel forsterkning) og ca. 0,5 km anlegges som midlertidig veg.
NETTILKNYTNING OG INNPASSING I EKSISTERENDE NETT
Som i alternativ 1.
MASSETAK OG DEPONI
Det vil være behov for løsmasser ved gjenfylling av rørgrøften. Lokalitet 6/1 ønskes primært benyttet.
RIGG
Som alternativ 1.
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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:
Vannkvalitet
”Eventuelle endringar i vasskvaliteten skal utgreiast ettersom vatnet i Storelvi og Herandsvatnet
vert nytta som drikkevassforsyning og settefiskanlegget.
Utgreiinga må avklare om vasskvaliteten både på utbyggingsstrekninga og nedstraums
kraftstasjonen i Herandsvatnet vil bli endra. Dette skal omfatte både anleggs- og driftsperiode.
Vidare må utgreiinga avklare om geologiske forhold kan påverke vasskvaliteten på elvestrekninga
som får redusert vassføring. ”
Fisk
”I temaet inngår undersøking av eksisterande fiskebestand på utbyggingsstrekninga,
Fodnastølsvatnet, Herandsvatnet og elvestrekninga mellom kraftstasjonen og Herandsvatnet.

i

Utgreiinga skal baserast på feltarbeid med kartlegging av gyte- og oppvekstforhold på aktuell
elvestrekning/vatn med elektrofiske, bonitering og innsamling av botndyr. Formålet skal vere å
framskaffe tilstrekkeleg grunnlag for å skildre ein ev fiskebestand sin kvalitet, oppvekstforhold,
gyting og ernæring. I tillegg skal det kunne vurderast tiltak for å avgrense skadar/ulemper eller
betre forholda for fisk og fiskeinteresser.
Vidare skal utgreiinga klarlegge verknader for fisk som følgje av endra vassføring og vasskvalitet.
Slepping av minstevassføring og stoleiken på denne i forhold til fisk skal vurderast.”

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG
Konsekvensvurderingen baserer seg på undersøkelser av fiskebestander og bunndyr, vannkvalitet og
vanntemperatur i vassdraget og analyser av det innsamlede materialet.
VANNTEMPERATUR
Det er utført logging av temperatur ved planlagt inntak i utløpet av Fodnastølsvatnet, nederst i Storelvi
ved planlagt utløp fra kraftstasjonen (tabell 2).
VANNKVALITET
Undersøkelsesprogrammet omfatter prøvetaking i de berørte vassdragselementene. Det er samlet inn
vannprøver i 2008 og 2009 ved utløpet av Fodnastølsvatnet og nede ved planlagt utløp fra
kraftstasjonen i Storelvi (tabell 2).
Vannprøvene fra vassdragene er analysert for forsuringsparametre og næringsrikhet, med bla
parametrene fargetall, fosfor og surhet. 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). Vannkvaliteten er vurdert og kategorisert etter
vanndirektivet.
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Tabell 2. Prøvetakingspunktene for vannprøver, bunndyr og temperaturlogging.
Prøvested
Fodnastølsvatnet
Storelvi
Storelvi

UTM koordinat
32 V 357724 6690425
32 V 356721 6693107
32 V 356615 6693028

Prøveparameter
Vannprøver, bunndyrprøver, vanntemperatur
Vannprøver, bunndyrprøver,
Vanntemperatur

BUNNDYR
Det ble samlet inn roteprøver av bunndyr høsten 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).
DYREPLANKTON
I forbindelse med prøvefisket ble det tatt en pelagisk planktonprøve i Fodnastølsvatnet. Det ble tatt fire
vertikale håvtrekk fra 20 m dyp. Planktonhåven hadde håvdiameter på 20 cm og maskevidde på 60
µm. Prøvene ble fiksert og konservert med etanol. Innholdet i prøvene ble artsbestemt i tellesleide
under binokular lupe og talt opp. Tettheten er beregnet og oppgitt som dyr/m² og dyr/m³. Arter som
ikke sikkert kunne artsbestemmes under lupe ble preparert med melkesyre på objektglass og bestemt
under mikroskop.
FISKEUNDERSØKELSER
Ungfisk Storelvi
Utløpet av Herandsvatnet og Storelvi mellom Herandsvatnet og sjøen ble undersøkt 20. februar 2008
for Marine Harvest i forbindelse med andre tiltak i vassdraget. Et område nede ved broen i Storelvi ble
elektrofisket 21. august 2008.
Gyte- og oppvekstforhold for fisk/ungfisk i Fodnastølsvatnet og Storelvi
Fodnastølsvatnet ble garnfisket 21 - 21. august 2008 med to enkle fleromfars bunngarn i
dybdeintervallet 0-5 meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-18 meter
(figur 12). Auren ble analysert med hensyn på alder, kjønn og kjønnsmodning, veid og målt.
Innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket og oppvekst og gyteforholdene vurdert. Et parti
nede i Storelvi ble også elektrofisket. Store deler av elven mellom Fodnastølsvatnet og Herandsvatnet
ble synfart. 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

-----------------------------------------------------------------
 eksempel
Rådgivende Biologer AS
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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

Anleggsfasen
Driftsfasen

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

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 5, og resultatet blir avlest langs en skala fra
svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv konsekvens.

Figur 2. ”Konsekvensvifta”. 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/ingen konsekvens
(etter Statens vegvesen 2006).

I konsekvensutredningen inngår også en vurdering av hvor godt datagrunnlaget er. Datagrunnlaget blir
klassifisert i fire grupper:
Klasse
1
2
3
4
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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,
veier opp mot inntak og kraftstasjonen og planlagt tipp.
Influensområdet inkluderer Fodnastølsvatnet, samt elvestrekningene med redusert vannføring
nedenfor kraftverkets inntak, samt elvestrekningen nedstrøms avløp fra kraftstasjonen på Trå.
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Figur 3. Øverst: Utløpet av Fodnastølsvatnet. Midten: Storelvi ca ved kote 500, elven renner med jevnt
fall, med små fosser og flatere partier innimellom. Nederst: Storelvi, omtrent ve utløpet fra planlagt
kraftverket.
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING
Storelvi ligger i Storelvivassdraget 047.3Z i Jondal kommune i Hordaland. Fra inntaket i
Fodnastølsvatnet til Trå, ved planlagt kraftstasjon, og videre til Herandsvatnet heter elven Storelvi.
Storelvivassdraget var opprinnelig 54,5 km², men 11,9 km² er overført ut, og i dag er nedbørfeltet 42,6
km² ved utløp til sjø. Utbyggingsplanene omfatter 31,1 km² av nedbørfelt. Samla middelvannføring
ved inntaka er på 2,8 m³/s. I nedbørfeltet til Storelvi finnes flere innsjøer der Vidalsvatnet og
Tostølsvatnet, begge rundt 0,8 km², er de største.
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 Jondal tilhører for det meste grunnfjellet fra tidlig- og mellomproterozoisk tid.
Fodnastølsvatnet ligger i et område med gabbro og amfibolitt, som er regnet som rikere
berggrunnsarter. Like nedenfor Fodnastølsvatnet er et lite område med metabasalt. Etter å ha passert et
større område med kvartsitt renner Storelvi inn i mer sammensatte bergarter med glimmergneis,
glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt, mens det nederst mot kraftstasjonen igjen er et område
med metabasalt ned mot kraftstasjonen (figur 7).

kraftstasjon

Figur 4. Kartet
viser den
berggrunnsgeologi
ske variasjonen i
tiltaksområdet (fra
www.ngu.no/kart/a
realis). Berørt
elvestreng er
markert med blå
strek

Rådgivende Biologer AS

Inntak
Fodnastølsv.

23

Rapport 1357

I øst for Fodnastølsvatnet er det et mindre område med torv og myr på begge sider av elven fra
Vidalsvatnet, mens det i sørenden av Fodnastølsvatnet er et område med tynn morenedekke. Ellers er
største delen av tiltaksområdet er dominert av områder med lite eller usammenhengende dekke av
løsmasser. Fra samløpet med Grimeelvi og ned til sjøen er det en del forvitringsmateriale, og i
sørenden av Herandsvatnet er det et lite område med elveavsetning (figur 8).

Figur 5. Kartet
viser sammensetning og
variasjonen
løsmassene i
tiltaksområdet
(fra
www.ngu.no/kar
t /arealis).

Fra Fodnastølsvatnet renner elva bratt utfor i foss, elven slakker så ut og renner nesten flatt ca 150
meter. Deretter renner elven jevnt bratt nedover i nesten 2 km, bare med noen kortere slakere parti og
enkelte mindre fosser innimellom, substratet på denne strekningen er dominert av stein, men med
innslag av grus og større stein og fjell innimellom. Ca 2 km nedstrøms Fodnastølsvatnet renner elven
utfor i den todelte Drivfossen. Nedenfor Drivfossen, renner elven raskt gjennom stryk og små fosser til
den kommer ned til samløp med Grimeelvi. Her ligger Rogjelsfossen som er en ganske stor foss. Den
siste fossen er Kalvafossen. På store deler av strekningen renner elven i en kløft og substratet i elven
er preget av ras fra sidene (figur 6).

VANNFØRING
Det er målt vannføring i utløpet av Fodnastølsvatnet siden 11. september 2008. Det forekommer
mindre flommer gjennom hele året. Den største vannføringen over en viss tid kommer typisk i
forbindelse med snøsmeltingen utover våren, mens de største flommene ofte kommer om høsten.
Største middel døgnvannføring i 2009 var 14,8 m³/s den 28. september, i 2008 da det er registreringer
fra litt mindre enn fire måneder var det største døgnsnittet på 13,9 m³/s den 26. oktober. Lange
perioder med lav vannføring forekommer oftest på vinteren (figur 9). Det er i måleperioden ikke målt
døgnvannføringer under 0,15 m³/s (laveste 14. november 2009).
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Figur 6. Vannføring ved Fodnastølsvatnet vist som døgnmidler (blå) for perioden 11.september 2008
til 8. desember 2008. Månedsnitt (rød) og periodesnitt (grønn) er også vist.

VANNTEMPERATUR
Storelvi har lave vintertemperaturer, vanntemperaturen stiger relativt raskt når det meste av
snøsmeltingen er over i april, og døgnmiddeltemperaturen passerer 4 °C midt i mai og kommer over 8
°C i slutten av mai (figur 10). Det er relativt små forskjeller i temperaturen mellom Fodnastølsvatnet
og nede i Storelvi, men det er generelt noe lavere temperatur gjennom vinteren og fram til mai i
utløpet av Fodnastølsvatnet sammenlignet med nede i Storelvi. Den lave temperaturen i utløpsvannet
fra Fodnastølsvatnet om vinteren gjør at det ikke er noe særlig nedkjølingspotensiale i rennende
elvevann, selv om lufttemperaturen er lavere enn vanntemperaturen, mens det blir en oppvarming av
elvevannet når lufttemperaturen er høyere enn vanntemperaturen. I perioder med liten vannføring kan
eventuelle grunnvannstilsig være av betydning for vanntemperaturen nedover elven.
Temperaturregistreringer i perioder med liten vannføring indikerer at dette bidraget er av liten
betydning i Storelvi.
Om våren og tidlig sommer skjer det en viss oppvarming av vannet nedover i elva noe som gjør at
vanntemperaturen normalt er litt høyere nede i elva enn ved Fodnastølsvatnet. Oppvarming av
elvevannet forutsetter at lufttemperaturen er høyere enn vanntemperaturen eller at det er direkte
solinnstråling. Siden vanntemperaturen ved Fodnastølsvatnet er relativt høy om sommeren er
oppvarmingspotensialet lite, og det er liten endring i vanntemperaturen nedover i vassdraget i perioden
fra juni til september.
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20
Fodnastølsvatnet
Storelvi, nede

Figur 7. Temperaturmålinger
ved Fodnastølsvatnet og nede i
Storelvi vist som døgnmidler for
perioden august 2008 til
november 2009.
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Figur 8. Døgnvariasjon, vist
som forskjell mellom høyeste og
laveste temperaturmåling
gjennom døgnet
Fodnastølsvatnet og nede i
Storelvi vist som døgnmidler for
perioden august 2008 til
november 2009.
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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. Største døgnvariasjon som ble registrert i disse måleseriene inntraff både i Fodnastølsvatnet
og ned i Storelvi den 24. juni 2009, og var på 3,8 °C begge steder. 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 (figur 11).
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VANNKVALITET
Næringssalter uttrykt ved konsentrasjoner av fosfor vier at det de målte verdien finner i tilstandsklasse
”meget god” vannkvalitet i hht. SFT’s klassifisering av tilstand (SFT 1997) , antall prøver er imidlertid
relativt få, men det er sannsynlig at målingenen faller sammenfaller med normale verdier i vassdraget
(vedleggstabell A).
Ved Kalvafossen like oppstrøms planlagt kraftstasjon er det inntak til Herand vassverk. Her og i
utløpet av Fodastølsvatnet blir det jevnlig tatt prøver med hensyn på e. coli bakterier. 13 målinger i
2008 og 2009 viser at vannkvaliteten kommer i kategorien ”meget god” med hensyn på bakterier (OleGisle Vassel, pers.medd.). Fra samme periode er det fire prøver fra Fodnastølsvatnet, og her kommer
vannkvaliteten i kategori ”god”, men vurderingsgrunnlaget er her litt lite.
Med hensyn på organiske stoff er vannkvaliteten ”Meget god” både ved Fodnastølsvatnet og nede i
Storelvi. Det bare ubetydelige forskjeller i innholdet av totalt organisk karbo (TOC) mellom
Fodnastølsvatnet og Nede i Storelvi.
Med hensyn på organiske stoff er data fra drikkevannskilden vannkvaliteten bare analysert med
hensyn på farge, en parameter som primært blir brukt i innsjøer til klassifisering. Her ligger verdiene
mellom 5 og 28 mg Pt/l, med et gjennomsnitt på 14 mg Pt/l, som tilsvarer tilstandsklasse ”meget god”.
For forsuring er vannkvaliteten i vassdraget gjennomgående ”god” med hensyn på pH i de analysert
prøvene, mens tilstanden er ”mindre god” i forhold til alkalitetsmålingene. Kalsiuminnholdet i
vannprøvene varierte fra 0,6 til 0,7 mg/l (Vedleggstabell A). I følge to målinger fra oktober 1994 og
våren 1995 i utløpet av Fodnastølsvatnet og i nede i Storelvi var pH på samme nivå den gang (Kålås
mfl 1996). Elleve surhetsprøver fra vannverket i 2008 og 2009 viser en noe høyere
gjennomsnittsverdi, og basert på disse målingene faller vannkvaliteten med hensyn på forsuring i
kategorien ”meget god”.

BUNNDYR
Det ble samlet inn bunndyrprøver oppe ved utløpet av Fodnastølsvatnet og nede i Storelvi den 9. april
2008 (Vedleggstabell B). Det var noe flere bunndyr i prøven nede sammenlignet med oppe, men det
var fjærmygg, fåbørstemark og biller som utgjorde hovedforskjellen i antallet. Samlet sett var det
omtrent like mange arter av steinfluer, vårfluer og døgnfluer på begge stedene. Den
forsuringsfølsomme døgnfluen Baëtis sp. var tallrik både oppe og nede. I tillegg til denne arten ble det
registrert ytterligere to moderat forsuringsfølsomme arter oppe og nede. Forekomsten av Baëtis
rhodani gir forsuringsindeks I = 1, også forsuringsindeks II = var 1,0 både oppe og nede, noe som
viser at vannkvaliteten ikke er særlig preget av forsuring.

DYREPLANKTON
Vannloppesamfunnet var totalt dominert av Bosmina longispina, i tillegg ble artene Alonella nana og
gelékrepsen Holopedium gibberum påvist. Cyclops scutifer var den eneste hoppekrepsen i den
pelagiske prøven (Vedleggstabell C). Blant hjuldyrene dominerte Conochilus sp., mens de noe
forsuringssensitive artene Polyarthra major, Keratella hiemalis og Keratella cochlearis forekom i
moderate til lav tetthet. Det ble ikke påvist noen typisk survannsindikatorarter. Det ble heller ikke
påvist noen større dyreplankton og sammensetningen av plankton indikerer relativt høyt beitepress fra
fisk, men en relativt god vannkvalitet med hensyn på forsuring. Ingen av de påviste artene er på
rødlisten.
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FISK
FODNASTØLSVATNET
Fodnastølsvatnet (innsjønr: 27471) ligger i Storelvivassdraget, 560 moh. i Jondal kommune. Innsjøen
har et areal på 0,13 km². Det er to innløpsbekker, og utløpsbekken i vest renner som Storelvi ned til
Herandsvatnet og videre ut i sjøen ved Herand. Det er ikke kjent at det tidligere har vært prøvefisket i
innsjøen, men i forbindelse med utarbeidelse av klakingsplanen for Jondal kommune i 1995, ble det
opplyst at innsjøen hadde en stabil og god eller tett bestand av aure (Kålås mfl. 1996). Det drives noe
stangfiske og en del garnfiske i innsjøen. Hovedinnløpet kommer fra Vidalsvatnet, som ble prøvefisket
i 2002, det var da en middels tett bestand av aure i innsjøen (Tveranger mfl. 2003)

Figur 9. Skisse over Fodnastølsvatnet i Jondal. Bekkene som ble elektrofisket er angitt med
nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
Under garnfisket 21.-22. august 2008 ble det fanget 22 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,8 til 25,8
cm, med en gjennomsnittslengde på 17,9 (±4,5) cm. Vekten varierte fra 10 til 151 gram, snittvekten
var 66 (±44) gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,01 (±0,07). I hvert av de to ytterste
garnene i bunngarnlenken ble det fanget en aurer. I de andre bunngarnene som sto fra strandlinjen og
ut, varierte fangsten fra 3 til 9 aure. Det ene garnet sto fra 0-13 meter og fanget 3 fisk, mens de to
andre som sto grunnere enn 5 meter fanget hhv 8 og 9 aure. Den gjennomsnittlige fangst per
bunngarnnatt var 4,4. For garnene som sto i strandlinjen var snittfangsten 6,7. Siktedypet var 7,7 meter
og overflatetemperaturen i innsjøen var 12,5 °C ved prøvefisket.
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Aurene var fra ett til fem år gamle (figur 13 og figur 14). Ettåringene var i snitt 11,3 cm og toåringene
var 15,6 cm. De to påfølgende årsklassene var i gjennomsnitt 4 cm større per år. Det ble fanget en
femåring, denne var 2,2 cm større enn fireåringene. Det var stor variasjon innen de enkelte
årsklassene, den minste treåringen var 16,2 cm, mens den største var 24,6 cm.
300

Fiskelengde (mm)

250

Figur 10. Empirisk vekst ved avsluttet
vekstsesong, for aure fanget i
Fodnastølsvatnet. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Fodnastølsvatnet viser at det er årlig jevn reproduksjon, to-årsklassen er
litt mer tallrik enn forventet, det var relativt få eldre fisk i fangsten (figur 26, tabell 7).
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Figur 11. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Fodnastølsvatnet,
22. august 2008. 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, med unntak av en på 24,6 cm som var lyserød i kjøttet.
Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var to år for hannauren og tre år for hunnauren i
Fodnastølsvatnet. Den minste auren som var kjønnsmoden var en hann på 2 år og 13,4 cm, mens den
minste kjønnsmodne hunnauren var en 3 år gammel hunn på 19,7 cm.

Tabell 3. Gjennomsnittlig lengde i mm, standard avvik, største og minste lengde av aure av ulike
aldersgrupper fanget under garnfiske i Fodnastølsvatnet i Jondal 22. august 2008.
1+(2)
Antall
Lengde
Standard avvik
Minste
Største

3
113
13
98
123
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2+(3)
8
156
17
134
177

ALDER (VEKSTSESONGER)
3+(4)
4+(5)
5+(6)
6+(7)
7+(8)
8+(9) Totalt
7
3
1
0
0
0
22
197
236
258
179
25
17
45
162
217
98
246
248
258
29
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INNLØPS- OG UTLØPSELVER
Utløpet av Fodnastølsvatnet (nr 1 figur 12) er 15 meter bredt og renner rett ut i en foss (figur 15). De
siste meterne ned mot utløpet er det noe grus og stein som gir gytemuligheter for aure. Et område på
ca 30 m² ble elektrofisket og det ble fanget totalt 13 aure, flest årsyngel men også noen ettåringer. Det
var normal vannføring og rolig strøm ved elektrofisket og vanntemperaturen var 12,5 °C.
B)

A)

C)

Figur 12. Gytebekkene til Fodnastølsvatnet. A)
Utløpet går rett i foss men har lite gyteområde ned
mot terskelen, B) hovedinnløpet har store arealer
tilgjengelig for ungfisk, C) liten gytebekk i sør som
også bidrar med en del rekruttering.

Innløpselv (2) fra Vidalsvatnet er 8-10 meter bredt ned mot Fodnastølsvatnet. Fisk kan vandre ca 150
meter før den møter vandringshinder. Bunnsubstratet er varierende, men er dominert av stein og grus,
gyteforholdene er brukbare. Det vokser en god del mose i elveløpet. I et sideløp ned mot
Fodnastølsvatnet ble et område på 50 m² elektrofisket. Det var her god tetthet av fisk og det ble fanget
totalt 50 aure. Det var normal vannføring og rolig til litt stri strøm og vanntemperaturen var 14,6 °C
den 21. oktober. Det ble fanget totalt 35, de to yngste årsklassene dominerte, men det var også enkelte
eldre aureunger (figur 16).
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Figur 13. Lengdefordeling for aurene som
ble fanget ved elektrofiske i gytebekkene
til Fodnastølsvatnet 21. august 2008.
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Innløpet i sør er 1,5 meter nede, men smalner oppover elven, substratet er dominert av grus, men det er
innslag av sand og stein, det er lite begroing i elven. Gyteforholdene er gode. Det var liten vannføring
og rolig strøm i elven under elektrofisket, vanntemperaturen var 11,9 °C. Et område på 40 m² ble
elektrofisket og det ble fanget 29 aure, årsyngelen dominerte (figur 16).

STORELVI, FRAFØRT DEL
Et område nede ved broen i Storelvi ble elektrofisket 21. august 2008. Elven var her 15 m bred og
bunnsubstratet er satt sammen av stein grus og sand. Det er små stryk i elven, men elven faller jevnt
og det er oppvandringsmuligheter for aure fra Herandsvatnet 500 – 600 meter oppover elven.
Gyteforholdene er gode i elven og elven er den viktigste gytebekken til Herandsvatnet. Totalt ble et
område på 70 m² elektrofisket, og det ble fanget 17 aure, de to yngste årsklassene dominerte (figur
17).
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Figur 14. Venstre: Nedre del av Storelvi som ble elektrofisket 21. august 2001, elven er relativt grunn
og substratet er dominert av stein og grus. Høyre: Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved
elektrofiske nede i Storelvi 21. august 2008.
STORELVI, NEDRE DEL
Herandsvatnet og Storelvi mellom Herandsvatnet og sjøen ble undersøkt 20. februar 2008 for Marine
Harvest i forbindelse med andre tiltak i vassdraget. Det ble den gang slått fast at Storelvi inn til
Herandsvatnet er viktigste gytebekk for fisken i Herandsvatnet, men at det også forekommer gyting på
utløpet. Elven mellom Herandsvatnet og sjøen renner bratt ned mot sjøen, og det er ikke
oppgangsmuligheter til produktivt areal for laksefisk. Det er en mindre høl helt nede mot sjøen, men
på høy flo går sjøen helt inni hølen og gjør den uegnet som gyteområde for laks og sjøaure. Arealet
ville uansett vært for lite til å kunne opprettholde noen egen bestand.
Ved undersøkelsen i 2008 ble det fanget stingsild i utløpet av Herandsvatnet, det er har tidligere vært
registrert ål (rødlistet) i nedre del av vassdraget mellom Herandsvatnet og sjøen, men det har aldri vært
registrert ål i Herandsvatnet (Kjell Olav Samland pers. medd.). Det kan ikke utelukkes at arten også
kan ta seg opp i Herandsvatnet, men oppvandringsforholdene i vassdraget er vanskelig og slike
forekomster vil være helt sporadiske.
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SAMLET VERDIVURDERING ”FERSKVANNSØKOLOGI”
Det foreligger fra tidligere noen få vannkvalitetsmålinger fra vassdraget. Vannkvaliteten i vassdraget
er bra med hensyn på forsuring, men har relativt lav alkalitet. Bunndyrsindeksen viser også at
vannkvalitet er lite påvirket av forsuring. Vassdraget har noen tilførsler fra jordbruk helt i nedre del,
øvre del er relativt næringsfattig og har ingen tilførsler av næringsstoff fra landbruksavrenning.
Fodnastølsvatnet har en bestand av innlandsaure som gyter dels på utløpet, men to innløpsbekker er
trolig de viktigste gyteområdene. Det er stasjonær aure på den berørte elvestrekningen, elven er i
partier svært bratt og gir dårlige oppvekst og gyteforhold for aure. I partier er elven slakere og har
egnet gytesubstrat, og auren reproduserer trolig en del steder nedover elven. Det er sannsynligvis et
kontinuerlig tilsig av fisk fra innsjøene oppe i vassdraget, og det er trolig ikke noen egen bestand i
elven. Det ble ikke funnet bunndyr eller planktonarter med spesiell verdi i vassdraget.
Fodnastølsvatnet har en middels til tett bestand av aure. Fiskens kondisjon og årlige tilveksten er
normal, men ser ut til å flate noe av når fisken passere 20 cm. Det er tre innløpselver med
gytemuligheter, samt at det er gytemuligheter ved utløpet. Det var årsyngel og ettåringer i alle bekkene
i 2008, og hver av disse bekkene er store nok til å opprettholde en bestand av aure alene i
Fodnastølsvatnet.
Storelvi nedenfor planlagt kraftverksutløp er viktigste gyteelv for auren i Herandsvatnet.
Aurebestanden i Herandsvatnet kan være naturlig innvandret, dette trekker verdien noe opp. Det er
ingen anadrome fiskebestander i Storelvivassdraget.

Verdi: ”Ferskvannsøkologi”
Liten

Middels

Stor

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fodnastølsvatnet



Storelvi, fraført del



Storelvi, nedre del
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VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERINGER
MULIGE VIRKNINGER AV UTBYGGINGENE
Herand kraftverk er å regne som et elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Slukeevnen i kraftverket er
6,3 m³/s, noe som vil redusere de naturlige vannstandsfluktuasjonene og føre til en mer stabil
vannstand i Fodnastølsvatnet. Inntakene blir i utløpet i Fodnastølsvatnet på kote 560. Vannet blir
tilbakeført til Storelvi ved Trå på ca kote 90.

REDUSERT VANNFØRING OG 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. I fosser vil påvirkningen av
lufttemperaturen var ekstra høy.
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 elven 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.

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
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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 nitrogenforbindelsene 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 elven 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.
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 utbyggingsalternativene, er det her presentert
en sannsynlig utvikling for de ulike berørte vassdragsdeler dersom tiltaket ikke gjennomføres.

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.
Resultater basert på den globale klimamodellen ECHAM4/OPYC3, den regionale klimamodellen
HIRHAM, IPCC SRES scenario B2 for økning i drivhusgasser i atmosfæren og den hydrologiske
modellen HBV, tilsier at nedbørmengden vil øke betydelig i dette området, spesielt vil vinter og
vårnedbøren i det regulerte feltet øke markert (tabell 4). Det vil også bli noe høyere
gjennomsnittstemperaturer. Perioden med snødekke vil bli redusert med mer enn tre måneder i det
regulerte feltet og med mellom to og tre måneder i restfeltet.
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Tabell 4. Endring i avrenning, temperatur og snøvarighet for ulike perioder og for året, fordelt på
regulert nedbørfelt og restfeltet for perioden 2071 til 2100 (kilde: Senorge.no).
Periode
Vinter
Vår
Sommer
Høst
År

Avrenning (%)
Regulert felt
Restfelt
50 til 100
20-50
>100
5 til -50
-20
-50
20 til 50
20 til 50
20 til 50
5 til 20

Temperatur (°C)
Regulert felt
Restfelt

2,5 til 3,5

2,5 til 3,5

Snøvarighet (dager)
Regulert felt
Restfelt
< - 100
-60 til -80

< - 100

-60 til -80

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
Storelvivassdraget. Basert på resultatene fra klimamodellene presentert her er det likevel rimelig å anta
lenger sommersesong og noe høyere sommertemperaturer i vassdraget.

VANNKVALITET
Reduserte utslipp av svovel i Europa har medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge har
avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned, i Sør-Norge har nitrat og
ammoniumkonsentrasjon i nedbør blitt redusert med hhv. 23-46 % og 31-45 % i samme tidsperiode.
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
(SFT 2009). 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.

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI
Lenger sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av
ferskvannsorganismer, vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for
mange ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert.
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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VIRKNINGER I ANLEGGSFASEN
I anleggsfasen vil avrenning fra tunneldrift og massedeponier med anleggsområder kunne vaskes ut og
føres til vassdraget. Dersom tunnelaternativer velges vil det bli behov for massedeponi, det vil naturlig
være en viss avrenning fra slike anlegg.
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 36).

VIRKNINGER I DRIFTSFASEN
REDUSERT VANNFØRING OG 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.
Elvestrekningen nedenfor planlagt kraftverk vil ikke 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. Dette kan gi rask tørrlegging av større eller mindre områder i elven. Minstevannføring
sammen med et relativt stort restfelt gjør imidlertid at virkningen av slike utfall på den aktuelle
strekningen er små.
Planlagt minstevannføring vil imidlertid gi relativt god vanndekning, og områdene som tørrlegges vil
være av avgrenset størrelse. Slike episoder er antatt å være relativt sjeldne og vil gi liten negativ
virkning på fisk og bunndyr på denne strekningen.
Herand kraftverket er planlagt med en maksimal slukevne på 6,3 m³/s, minste slukevne er forutsatt til 0,15
m³/s, eller omtrent 2,5 % av maksimal slukevne. Minstevannføring for alternativ 1, 2 og 3 er satt til 0,39
m³/s i perioden 1. mai – 31. juni og 15. august – 30. september. I perioden 1. juli til 14. august slippes 0,45
m³/s, men det resten av året (vinteren) slippes 0,22 m³/s.
For alternativ 4, forutsettes minstevannsføring på 0,39 m3/s i perioden1. mai - 30. september. Resten av året
(vinteren) slippes det 0,22 m3/s.

Det betyr at for alle vannføringer over 6,5/6,7 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”. For mange år er vannføringen svær lav om vinteren og det vil ikke være
grunnlag for å kjøre kraftstasjonen, slik at vannføringen i vintermånedene vil være omtrent som uten
regulering i mange år. Detaljer om hydrologiske beregninger finnes i konsesjonssøknaden.
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VANNTEMPERATUR
I en regulert situasjon med betydelig redusert vannføring vil det i perioder når lufttemperaturen er
lavere enn vanntemperaturen vil vanntemperaturen i Storelvi 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
Fodnastølsvatnet og Samland. Samtidig vil grunnvannstilførsler utgjøre en større del av vannmassene i
elva og vil føre til høyere temperaturer vinterstid og lavere temperaturer sommerstid, sammenlignet
med en naturlig situasjon.
Elva renner på den fraførte strekningen gjennom flere fosser og stryk. Dette gjør at det er en stor
innblanding av luftmasser i vannet hele veien nedover. Lufttemperaturen får dermed 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. Samtidig vil vanntemperaturen ut av Fodnastølsvatnet 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.
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.
En sammenstilling av vanntemperaturen ved utløpet av Fodnastølsvatnet og ved Trå viser at
gjennomsnittlig vanntemperaturen de fleste måneder i året er høyere ved Trå enn ved utløpet av
Fodnastølsvatnet. I 2008 ble temperaturen målt gjennom litt mer enn fire måneder og det var bare i
slutten av august og september det var en svak nedkjøling gjennom elven. For de 9 månedene med
vanntemperaturmålinger i 2009 er det oppvarming i alle månedene, også august og første halvdel av
september (figur 18).
Ved Trå vil vann som har gått gjennom turbinene tilbakeføres til elven. Dette vannet vil ha tilnærmet
samme temperatur ved tilbakeføring i elva som det hadde ved inntaket i Fodnastølsvatnet. Siden det i
naturlig tilstand som regel er en oppvarming av vannet imellom inntaket og Trå mesteparten av vannet
vil gå gjennom rørgaten, vil vanntemperaturen derfor være noe lavere mellom Trå og Herandsvatnet
etter en regulering. Temperatureffektene av reguleringen vil avta nedover i vassdraget.
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Figur 15. Gjennomsnittlig forskjell per måned i vanntemperaturen mellom Fodnastølsvatnet og Trå.
Røde søyler indikerer en temperaturøkning fra Fodnastølsvatnet til Trå, mens det er en
gjennomsnittlig temperaturreduksjon når søylene er blå. Måleperioden er fra 21.08.08 til 11.09.09.
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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
markert 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 Fodnastølsvatnet vil vannstandsfluktuasjonen bli mindre ved en utbygging, 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 området med utrygg is bli
mindre i utstrekning. I stedet er det forventet at det vil bli et område med råk og uttrygg is rundt
inntaksområdet.

VANNKVALITET
Vannkvaliteten på de fraførte elvestrekningene vil bli noe surere på den øverste delen der den renner
gjennom harde bergarter, lenger ned er bergartene mer lett forvitrelig noe som vil øke pH i vannet.
Mellom samløpet med Grimeelvi og avløpet fra kraftstasjonen vil vannkvaliteten fra Grimeelvi
dominere. Vannprøver fra Vatnasetvatnet øverst i denne elven indikerer at vannet her er litt surere enn
det som renner ut av Fodnastølsvatnet (Kålås mfl. 1996). Grimeelvi renner imidlertid gjennom partier
med lett forvitrelig berggrunn og bufrer vannet fra de ovenforliggende områdene, slik at det ikke er
ventet å være noen markert forskjell i vannkvaliteten fra Grimeelvi, sammenlignet med vannkvaliteten
i Storelvi.
I forbindelse med snøsmelting og vårflommer kan pH reduseres markert i vassdragene Reduserte
vårflommer i forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier
som i naturlig tilstand på den regulerte strekningen. Nedenfor utslippspunktet fra kraftstasjonen vil de
to vannmassene bli blandet sammen og er det ikke ventet nevneverdige endringer i vannkvaliteten som
en følge av fraføringen på strekningen nederst i Storelvi.
Det er lite tilførsler fra landbruk eller bebyggelse på den berørte elvestrekningen, men det kan være
tilfeldige forurensning fra beitedyr eller ville dyr. Redusert vannføring vil gi redusert
resipientkapasitet eller fortynning av tilfeldig forurensning, og kan gi periodevis økt innhold av f.eks
tarmbakterier.

TERSKEL, INNTAK OG ENDRING AV VANNSTAND I FODNASTØLSVATNET
Det er naturlig en viss vannstandsendring i Fodnastølsvatnet og den planlagte vannstandsvariasjonen
vil ligge innenfor det som er naturlig. Foruten ved utløpet er det to aktuelle gytebekker i
Fodnastølsvatnet, vannstandsendringene vil ikke få betydning for fiskens tilgang til disse. Etablering
av terskel og uttak ved utløpet av Fodnastølsvatnet kan føre til at gyteområdet i utløpet blir mindre
egnet eller forsvinner 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 Storelvi er sannsynligvis fisk som har sluppet seg ned fra
Fodnastølsvatnet. 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 Storelvi. Det er allerede en naturlig regulering av vannstanden i Fodnastølsvatnet,
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
Storelvi. Dette vil kunne få noe betydning for vanntemperaturene, i mindre grad få konsekvens for
vannkvalitet med betydning for fisk eller vannlevende dyr, men i hovedsak påvirke vanndekningen i
elva. Det ventes derfor at produksjonsarealet vil bli noe 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.

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 noen endringer i vanntemperaturer og små endringer i vannkvalitet.
Utfall i kraftstasjonen kan gi stranding av ungfisk i Storelvi nedstrøms kraftstasjonen, men i svært
begrenset grad. 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
Fodnastølsvatnet, Storelvi, fraført del (mellom Fodnastølsvatnet og Trå) og i Storelvi, nedre del
(nedstrøms kraftverksutløp).

Tabell 5. Virkningsomfang for fisk og ferskvannsbiologi for de ulike vassdragselementene og i de ulike
tiltaksfasene.
Strekning

Fase

Virkning for ”ferskvannsøkologi”
Middels negativ
Lite / intet
Middels positiv

Stor negativ

Stor positiv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fodnastølsvatnet

Anlegg
Drift

Storelvi,
fraført
Storelvi,
nedre

Anlegg
Drift
Anlegg
Drift

.(alt 4)
 (alt 4)





SAMLET VURDERING AV KONSEKVENS
Med angitt verdisetting av Fodnastølsvatnet, Storelvi og Vassdraget nedstrøms Trå, og en virkning av
de planlagte kraftutbyggingene som omtalt, blir konsekvensvurderingen for anleggs- og driftsfasen for
de ulike delene av vassdraget som følger:

Tabell 6. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for ”ferskvannsøkologi” ved
etablering av Herand kraftverk i Jondal kommune..
Strekning

Verdi
Liten

Middels

Virkning (omfang)
Stor

Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

Anlegg --------------------------
Fodnastølsvatnet

Drift

--------------------------------------------------------

--------------------------

--------------------------------------------------------

Anlegg
Storelvi, fraført
Drift 
Anlegg
Storelvi, nedre
Drift

--------------------------




Liten negativ ( - )



--------------------------------------------------------

Ubetydelig ( 0 )
Ubetydelig ( 0 )
Liten negativ ( - )
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VURDERING AV ALTERNATIVER
For de ulike fagtema under ferskvannsøkologi; ”vanntemperatur”, ”isforhold”, ”vannkvalitet” og
”fisk og ferskvannsbiologi ”, vil det være liten forskjell i virkning og konsekvens for de tre
alternativene 1-3 med inntak i Fodnastølsvatnet. For alternativ 4, som ikke berører verken utløpet eller
andre deler av Fodnastølsvatnet, vil konsekvensen for fisk i innsjøen være ubetydelig, men liten
negativ for de øvrige i driftsfase.
For anleggsfasen vil alternativene med lengst tunnel medføre både mest behov for massedeponi i
området samt størst potensial for avrenning fra tunneldrift. Det er således risiko for større negativ
virkning og større negativ konsekvens ved tilrenning til vassdraget for alternativ 3 enn alternativ 2 enn
hovedalternativet 1.

Negativ konsekvens i anleggsfasen: Alternativ 4 < alternativ 1 < alternativ 2 < alternativ 3
Negativ konsekvens i driftsfasen: Alternativ 4 < alternativ 1 = alternativ 2 = alternativ 3
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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
Herand 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 forutsatt slipp av minstevannføring for alternativ 1, 2 og 3
på 0,39 m³/s i perioden 1. mai – 31. juni og 15. august – 30. september. I perioden 1. juli til 14. august
slippes 0,45 m³/s. Resten av året (vinteren) slippes det 0,22 m³/s. For alternativ 4, forutsettes
minstevannsføring på 0,39 m3/s i perioden1. mai - 30. september. Resten av året (vinteren) slippes det
0,22 m3/s.
Dette ansees som rikelig med hensyn på fisk og ferskvannsbiologi. Storelvi har i store partier små
høler som 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
Storelvi 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 100 l/s brukes som minimum.

FORBISLIPPINGSVENTIL
Omsøkt minstevannføring gjelder den fraførte elvestrekningen i Storelvi. I tillegg er det et relativt stort
restfelt som kommer med tilførsler i den nedre delen av vassdraget. Dette gjør at det hele tiden vil
være relativt god vanndekning nedstrøms kraftstasjonen. Det vil derfor være lite endring i vanndekt
areal selv ved brå stans i kraftverket. Verdiene med hensyn på fisk og ferskvannsbiologis er liten
mellom Trå og Herandsvatnet og effekten av en forbislippingsventil vil være svært begrenset.
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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. Terskelbygging i denne elva blir av disse
grunner et relativt stort inngrep i seg selv, og blir derfor ikke anbefalt ved denne utbyggingen.

SEDIMENTERINGSANLEGG FOR STEINSTØV I ANLEGGSFASEN
Vaskevann fra tunnelarbeider, 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.
Spesielt for massedeponiene som er foreslått plassert relativt nært elvekanten, er det viktig at det
etableres en effektiv oppsamlings av avrenningsvann fra steinfyllingene. Dette er spesielt viktig å
bevare kantvegetasjonen langs vassdraget i disse områdene.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER OG OVERVÅKING
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.
Under eventuell utbyggingsfase vil det være nødvendig med en enkel overvåking av vannkvalitet,
knyttet til virkning av tilførsler fra steinstøv og sprengstoffrester. Vannkvalitet med målinger av
turbiditet og nitrogeninnhold vil i perioder med blakket vann være viktig, og påfølgende oppfølging av
ungfisk med gjelleprøver for vurdering av fysiske skader bør vurderes.
Ved eventuell drift av kraftverket, vil det kunne være av faglig interesse å følge opp vurderingene av
virkning på vanntemperatur på den fraførte strekningen i vassdraget. Gassovermetning nedstrøms
utløp av kraftverket bør også overvåkes.
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RESULTAT VEDLEGG
Vedleggstabell A. Vannkvalitet i Storelvivassdraget i høst, vinter og vår målt ved utløpet av Fodnastølsvatnet (oppe) og nede i Storelvi (nede). * Data fra
Herand Vassverk (Ole-Gisle Vassel pers. medd.).
Sted
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Fodnastølsvatnet
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Fodnastølsvatnet
Storelvi nede
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Fodnastølsvatnet
Storelvi nede
Fodnastølsvatnet*
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Fodnastølsvatnet*
Storelvi, nede*
Fodnastølsvatnet*
Storelvi, nede*
Storelvi, nede*
Fodnastølsvatnet*
Storelvi, nede*

DATO
07.06.08
17.06.08
15.07.08
12.08.08
22.08.08
09.09.08
04.11.08
01.12.08
01.12.08
02.12.08
10.02.09
21.04.09
28.04.09
28.04.09
19.05.09
19.05.09
16.06.09
14.07.09
11.08.09
11.08.09
08.09.09
08.09.09
06.10.09
03.11.09
03.11.09
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Surhet
pH
7,49
6,61
7,15
6,43
7,64
6,62
6,15
6,19

6,58
6,21
6,33
6,22
6,7
6,87
6,83
6,63
6,84
5,6
6,49
6,52

Farge
Fosfor
mg Pt/l µg P/l
24
9
19
21
10
6
11
9
10
2
11
2
12
8
15
13
17
26
28
10
5
8
8
15
17
24
11
10

Si
mg/l

Alkalitet Ca
mmol/l mg/l

Mg
mg/l

Na
K
Sulfat
mg /l mg/l mg /l

Cl
mg/l

Nitrat
µg/l

TOC ANC Tot Al
mg C/l µekv/l µg Al/l

Reaktiv
µg Al/l

Ikke labil
µg Al/l

E. coli
Labil
µg Al/l
6,4
1
1

0,02

0,033

0,56

0,14

0,7

0,1

0,46

1,2

20

1,7

27,4

51

14

13

1

0,14
0,17

0,035
0,027

0,65
0,57

0,16
0,16

0,8
0,8

0,1
0,1

0,52
0,49

1,5
1,6

20
20

1,3
1,3

28,2
22,0

34
46

10
10

8
8

2
2

0

1
0
0,04
0,007

0,72
0,68

0,2
0,19

1,4
1,3

0,13
0,1

0,6
0,57

1,8
1,8

20
20

1,4
1,6

51,7
44,4

20
24

11
12

8
10

3
2
0
0
3,1
2
1
13,7
6,4
3,1
0
0
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Vedleggstabell B. Oversikt over grupper/artar og antal individ i bunndyrprøvene i ved planlagt
inntak ved utløpet av Fodnastølsvatnet og ved planlagt avløp fra kraftstasjonen nede i Storelvi den 21.
oktober 2008. Sortering og artsbestemming er utført av LFI Oslo.
Art
Dyregruppe
TURBELLARIA (Flatmark)
NEMATODA (Rundomer)
OLIGOCHAETA (Fåbørstemark)
CRUSTACEA (Krepsdyr)
Ostracoda ubestemte
HYDRACARINA (Vannmidd)
EPHEMEROPTERA (Døgnfluer)
Ameletus inopinatus
Baëtis rhodani
Baëtis sp. (små)
PLECOPTERA (Steinfluer)
Amphinemura sulcicollis
Diura nanseni
Isoperla sp. (små)
Leuctra fusca
Leuctra hippopus (små)
Protonemura meyeri
Taeniopteryx nebulosa
Ubestemte (meget små)
TRICHOPTERA (Vårfluer)
Hydriptilidae ubest. (1. instar)
Lepidoastoma hirtum
Oxyethira sp.
Plectrocnemia conspersa
Polycentropus flavomaculatus
Polycentropodidae ubestemte (små)
Rhyacophila nubila
COLEOPTERA (Biller)
Elmis aenea (larver)
Elmis aenea (voksne)
Hydraena sp. (voksne)
DIPTERA (Tovinger)
CHIRONOMIDAE (Fjærmygg)
CERATOPOGONIDAE (Sviknott)
SIMULIIDAE (Knott)
EMPIDIDAE (Dansefluer)
LIMONIDAE (Småstankelbein)
Dicranota sp.
Totalt antall
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Indeks

1
1
0
0,5
0,5
0
0
0
0

0,5
0
0
0
0
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Utløp Fodnastølsvatnet
4
12
80

Nede i Storelvi
72
250

105

12
140

8
780

4
120
-

18
4
30
6
6
150
18

40
8
4
8
8
4
50

6
8
8

44
16
4
4
8
8

32
-

640
12
6

2040
4
4
16

2900
-

3339

8
4370
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Vedleggstabell C. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Fodnastølsvatnet
21. august 2008.
Dyregruppe
Vannlopper
Hoppekreps
Hjuldyr (Rotatoria)

Annet
Totalt
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Art/gruppe
Alonella nana
Bosmina longispina
Holopedium gibberum
Cyclops scutifer
Cyclopoide copepoditter
Cyclopoide nauplier
Collotheca sp.
Conochilus sp.
Kellicottia longispina
Keratella cochlearis
Keratella hiemalis
Polyarthra major
Synchaeta sp.
Trichocerca sp.
Fjærmygg (Chironomidae)
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Dyr/m²
8
1 783
111
40
24
255
72
15 120
796
382
430
4 695
64
8
16
23 802

Dyr/m³
0
89
6
2
1
13
4
756
40
19
21
235
3
0
1
1 190

Rapport 1357

