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FORORD 
 
Holmen Kraft AS ønsker å utnytte deler av fallet i Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland 
kommune i Sogn og Fjordane fylke, til kraftproduksjon i Holmen kraftverk. Rådgivende Biologer AS 
har gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ”Ferskvannsøkologi”, som inkluderer 
”vanntemperatur”, ”vannkvalitet” og ”fisk og ferskvannsbiologi” i forbindelse med den planlagte 
utbyggingen.  
 
Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til plan- og 
bygningslovens kap. VII-a og tilhørende forskrift av 01. 04. 2005 alltid konsekvensutredes. Hensikten 
med en slik konsekvensutredning er å sørge for at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt 
i betraktning under forberedelsen av tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, 
tiltaket kan gjennomføres. 
 
Denne rapporten skal dekke de krav som fremgår av utredningsprogrammet fra NVE, og skal sammen 
med de øvrige fagrapportene tjene som grunnlag for ansvarlige myndigheter når de skal fatte en 
beslutning på om det skal gis konsesjon, og eventuelt på hvilke vilkår. Rapportene skal også bidra til en 
best mulig utforming og lokalisering av anlegget dersom prosjektet blir realisert. 
 
Vi vil takke de som har hjulpet til med å fremskaffe nødvendige opplysninger. Ingvald Midtun, 
Torbjørn Kirkhorn og Louise Andersen (BKK) og Kjetil Mork, Randi Osen og Johannes Holmen 
(Multiconsult AS) takkes også for et godt samarbeid underveis. Endelig utkast for NVE vurdering datert 
4.november 2011. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Holmen Kraft for oppdraget. 
 
 

Bergen, 18. november 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rådgivende Biologer AS   3        Rapport 1473 
 

 

INNHOLD 
 
Forord.....................................................................................................................................2 
Innhold....................................................................................................................................3 
Sammendrag...........................................................................................................................4 
Utbyggingsplanene .................................................................................................................9 

Reguleringer og manøvrering................................................................................................................ 9 
Vannveier .............................................................................................................................................. 9 
Kraftstasjon ......................................................................................................................................... 11 
Veier, transport og plassering av masser ............................................................................................. 11 
Areal og arealbruk ............................................................................................................................... 13 
Produksjon og kostnader ..................................................................................................................... 13 
Alternative utbyggingsplaner .............................................................................................................. 13 

Utredningsprogram..............................................................................................................14 
Metode og datagrunnlag ......................................................................................................16 

Datainnsamling / datagrunnlag............................................................................................................ 16 
Vurdering av verdier og konsekvenser................................................................................................ 17 

Tiltaks- og influensområdet .................................................................................................20 
Områdebeskrivelse og verdivurdering ................................................................................20 

Området ............................................................................................................................................... 20 
Vassdraget ........................................................................................................................................... 20 
Vannføring........................................................................................................................................... 21 
Vanntemperatur ................................................................................................................................... 22 
Vannkvalitet ........................................................................................................................................ 24 
Fisk og ferskvannsbiologi.................................................................................................................... 30 
Rødlistearter ........................................................................................................................................ 35 
Verdivurdering fisk og ferskvannsbiologi........................................................................................... 35 

Virkning og konsekvensvurderinger ...................................................................................36 
Avbøtende tiltak ...................................................................................................................42 
Oppfølgende undersøkelser .................................................................................................43 
Referanseliste........................................................................................................................44 
Vedleggstabeller ...................................................................................................................45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rådgivende Biologer AS   4        Rapport 1473 
 

SAMMENDRAG 
 
HELLEN, B.A., G.H. JOHNSEN & S. KÅLÅS 2011.  

Konsekvensutredning for Holmen kraftverk, Voss og Aurland kommuner.  
Fagtema: Ferskvannsøkologi.  
Rådgivende Biologer AS rapport 1473, 46 sider, ISBN 978-82-7658-867-5.  

 
Holmen Kraft AS ønsker å utnytte deler av fallet i Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland 
kommune i Sogn og Fjordane fylke, til kraftproduksjon i Holmen kraftverk. Rådgivende Biologer AS 
har gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ”Ferskvannsøkologi”, som inkluderer 
”vanntemperatur”, ”vannkvalitet” og ”fisk og ferskvannsbiologi” i forbindelse med den planlagte 
utbyggingen. Datagrunnlaget for vurderingene er vurdert til mellom ”svært godt” og ”godt”. 

Utbyggingsplanene 
Inntaket vil ligge på kote 410 og avløpet fra kraftstasjonen er planlagt på kote 130. Ved inntaket vil 
kraftverket utnytte 89,5 km² av nedbørfeltet med en midlere vannføring på 4,7 m³/s. Det er ikke planlagt 
reguleringsmagasin for kraftverket. Det er foreslått å slippe minstevann på 0,3 m³/s fra inntaket ved 
Stupet hele året, dette tilsvarer alminnelig lavvannføring. For å sørge for spyling og graving av 
løsmasser i elvegjelet vil alt vannet slippes forbi inntaket og ut i det naturlige elveløpet minimum to 
sammenhengende døgn hver år.  
 
Driftsvannveien fra kraftstasjonen opp til inntaket blir et rør liggende i fjell. Kraftstasjonen blir plassert 
i fjell med adkomst fra en av de gamle gruvestollene. Avløpet blir i tunnel. Maksimal slukeevne er satt 
til 10,6 m3/s, eller 2,25 ganger middelvannføringa til kraftverket. Minste slukevne bli 0,53 m³/s. 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

Jordalselva er en av de tre store sideelvene til Nærøydalselva som renner ut i Nærøyfjorden ved 
Gudvangen. Vassdraget ligger i Voss kommune i Hordaland og Vik, Leikanger og Aurland kommuner i 
Sogn og Fjordane. E16 går langs Nærøydalselva. Langs Jordalselva går det en kommunal vei opp til 
gårdene Jordalen og Nåsen hvor det er gårdsdrift.  
 
Langs vassdraget ligger det tykke moreneavsetninger i dalbunnen, mens dalsidene preges av skredjord 
og skredmateriale. Høyfjellsområdene som omgir Jordalen preges av mye bart fjell og lite løsmasser. 
Fresvikbreen i nord drenerer delvis til vassdraget og Jordalselva.  
 
Jordalselva har et nedbørfelt på 110,4 km2. Øvre del av vassdraget som omfatter et nedbørfelt på 17,2 
km², er allerede overført via tunnel med flere bekkeinntak til Muravatn i Vikvassdraget, som er regulert 
til kraftproduksjon. Restfeltet på 93,1 km2 har en middelvannføring på 4,82 m3/s. 

Vannføring og temperatur 
Simuleringer av vannføringer i Jordalselva viser at de største vannføringene gjennom året normalt 
kommer i forbindelse med høstflommer, mens det er relativt stabil høy vannføring i forbindelse med 
snøsmeltingen i perioden april til juli. På vinteren faller det meste av nedbøren normalt som snø i det 
høytliggende feltet, og vannføringen er typisk under 1 m³/s i kalde perioder. 
 
Ved vannføringsmålinger fra mai 2009 til september 2010 var den største døgnvannføringen 37 m³/s. I 
den samme perioden var det 15 % av dagene som ville gitt overløp ved planlagt kraftverk, dvs. 
vannføring større enn 10,9 m³/s, mens 28 % av dagene hadde så lav vannføring at det ikke vil ha vært 
drift i kraftverket. Alminnelig lavvannføring er beregnet til 0,3 m³/s og i måleperioden var det totalt 87 
dager (18 %) hvor vannføring var lavere. Minste registrert døgnvannføring var 0,03 m³/s (30 l/s). De 
lave vannføringen vinteren 2010 representerer en spesielt tørr og kald vinter.  
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Jordalselva er relativt vårkald, og døgnmiddeltemperaturen kom ikke over 8 °C før i slutten av juni, 
Sommertemperaturene varierer en del fra år til år, men temperaturene faller markert fra månedsskiftet 
august/september og har stabile og lave vintertemperaturer med snittemperaturer rundt eller under 1 °C 
fra november til april. August er den måneden med høyest gjennomsnittstemperatur, og i de tre årene 
med målinger har snittemperaturen variert mellom 10,5 og 12,6 °C. Høyeste døgnsnittemperatur som 
ble målt i måleperioden var 16,5 °C. Laveste døgnsnittemperatur var 0,1 °C.  Det skjer en viss 
oppvarming av vannet nedover i elven uavhengig av årstid, for måleperioden april 2008 til september 
2009 var det en gjennomsnittlig oppvarming av elvevannet på 0,8 °C mellom planlagt inntak og utslipp.  

Vannkvalitet 
Vannkvaliteten i Jordalselva er næringsfattig, det er i perioder noe forhøyete verdier av tarmbakterier, 
men tilstandsklassen er ”god”. Det er ingen direkte tilførsler av næringsstoffer eller tarmbakterier på 
den regulerte strekningen. Med hensyn til forsuring er vannkvaliteten ”god” målt som pH, men ”mindre 
god” basert på alkalitetsmålinger. 

Elvestrekningene, gyte-, oppvekst og vandringsforhold 
Den ikke-anadrome strekningen varierer fra bratte fosser og fossestryk til relativt lange slake partier. 
Det er to relativt lange sammenhengende partier uten vandringshinder på denne strekningen, områdene 
er trolig store nok til å opprettholde egne bestander av aure, men disse vil genetisk sett være under 
kontinuerlig påvirkning fra fisk som slipper seg ned fra områdene oppstrøms.  
 
Den anadrome strekningen i Jordalselva er 800 m lang med et area beregnet til 10.000 m². Samlet 
anadromt areal i hele vassdraget er 217 000 m². En stor del av arealet i Jordalselva er bare under vann i 
forbindelse med høye vannføringer og bidrar lite til produksjonen i elven.  
 
Elven er stort sett relativt grunn. Et mindre parti med dypere vann ble registrert midt på den anadrome 
strekningen og helt øverst i hølen under fossen som er oppvandringshinder. Vannhastigheten var stort 
sett moderat stri. Substratet består hovedsaklig av stein i ulike størrelser. En seksjon av elven på de 
øverste 100 meter har dominans av blokkstein. Selv om stein er den dominerende substrattypen sett fra 
overflaten, finnes det hele veien lommer med grus mellom steinene, med minst mellom steinene øverst 
der elven er brattest, og økende andel nedover etter hvert som elven renner slakere. Det er bare et 
område omtrent midt på den anadrome strekningen som framstår som markert egnet gyteområde, men 
lommer med grus mellom steiner danner mange små usammenhengende områder der fisk kan gyte. Det 
er derfor sannsynlig at fisken gyter relativt spredt i elven på små områder med egnet gytesubstrat. 
Substratet i elven er ustabilt og det skjer store masseforflytninger i forbindelse med store flommer.  

Ferskvannsbiologi 
Bunndyrsamfunnet er som forventet for denne type vassdrag, der vannkvaliteten er næringsfattig, og 
bunnsubstratet er relativt ustabilt. Det er lite vannplanter som vokser i vassdraget..   
 
Ungfiskundersøkelser på den anadrome strekningen av Jordalselva i 2007, viste at presmolttettheten var 
like under forventingen for elven, de undersøkte stasjonene lå i den nedre halvdel av den anadrome 
strekningen. Bonitering og gytefisktelling indiker at det er liten produksjon av anadrom fisk på de 
øverste hundre meterne av den anadrome strekningen. Det er et relativt stort innslag av stasjonær 
elvefisk i den anadrome delen av Jordalselva, og andelen øker oppover. Fangstene av laks i 
Nærøydalselva har holdt seg relativt godt de fleste år, mens sjøaurefangstene har gått noe tilbake de 
siste årene. Gytebestandene av laks og sjøaure har stort sett vært nær gytebestandsmålet de siste fem 
årene. Bidraget av smolt fra Jordalselva til hele bestanden er sannsynligvis mindre enn 5 %. På den 
ikke-anadrome strekningen er det relativt lav tetthet av stasjonær bekkeaure. 

Rødlistearter 
Det er ved gjentatte fiskeundersøkelser i Nærøydalsvassdraget i perioden 1995 til 2008 og i Jordalselva 
i perioden 2006 til 2008, ikke rapportert om ål i vassdraget. Det ble heller ikke påvist ål i vassdraget ved 
elektrofiske ved undersøkelsene i 2007 i forbindelse med utarbeidelsen av denne rapporten. Vår- og 
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sommertemperaturene i Nærøydalselva er relativt lave og i nedre deler av elven er det bratte partier med 
stri strøm, noe som vanskeliggjør forholdene for oppvandring av ål. Det kan ikke utelukkes at ål kan 
forekomme, men det er i så fall svært sporadisk.  
 
Ved gjentatte gytefisktellinger fra land de siste 10 årene. er det ikke rapportert om funn av elvemusling, 
og heller ikke ved drivtellinger i elven ble elvemusling observert. Ved søk etter elvemusling med 
vannkikkert på store deler av den berørte elvestrekningen i Jordalselven, ble det heller ikke påvist 
elvemusling. Det foreligger for øvrig ingen informasjon om at det tidligere har vært registrert 
elvemusling i vassdraget. Dette var tidligere en art med store økonomisk interesse, og slike forekomster 
ville vært kjent. Forekomst av elvemusling i Jordalselva kan derfor utelukkes. 

VIRKNING  

0-Alternativ, ingen utbygging 
Klimatiske modeller tilsier at temperaturen i området vil øke med fra 2 til 3,5 grader innen 60 år. 
Nedbørsmengden vil øke med fra 5 til 50 %, noe som særlig vil gi økt vinteravrenning. Tiden med 
snødekke vil bli fra 1,5 til 2 måneder kortere enn i dag, noe som vil føre til kortere snøsmeltingsperiode 
og mindre sommeravrenning. Temperaturen i vannet vil sannsynligvis øke, og dette vil påvirke 
organismene i elven. Produksjon og biomasse på lavere trofiske nivåer vil øke, og dette vil i sin tur 
påvirke organismer på høyere trofiske nivåer.  
 
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. 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. Denne utviklingen ventes 
å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo. Det er imidlertid ventet en stadig reduksjon i 
variasjonen i vannkvalitet, ved at risiko for særlig sure perioder med surstøt fra sjøsaltepisoder vil avta i 
årene som kommer. 
 
Redusert snømengde og lengde på snøsesongen og generelt økende temperaturer vil innebære at 
forholdene for fisk endrer seg noe. Både aure og laks har nedre grenser for temperatur for første 
næringsopptak, og økt temperaturer vil gi færre år med redusert overlevelse på lakseyngel i de nedre 
delene av vassdraget 
 
Artssammensetningen av bunndyr vil endre seg noe mot mer varmekjære arter, en del arter vil få 
kortere generasjonstid.  

Anleggsfase 
I forbindelse med arbeidet med inntaksdammen vil det bli noe avrenning fra graving, sprengning og 
støping. Ved sprengning av avløpstunnelen kan det påventes en del avrenning av steinstøv og 
sprengstoffrester. Det er imidlertid ikke planlagt noe massedeponi med avrenning til vassdraget, slik at 
det samlet sett vil det være relativt kortvarig og begrenset avrenning til vassdraget. Samlet sett er 
virkningene i driftsfasen ventet å være små, og på sikt vil konsekvensene være ubetydelige.  

Driftsfase 
Fraføring av vann Jordalselva kan føre til at grunnvannet får større påvirkning på restvannføringen, som 
kan gi jevnere tempertur gjennom døgnet, spesielt vår og sommer. Nedstrøms avløpet vil elvevannet i 
snitt vil bli noe kaldere i Jordalselva sammenlignet med i dag. Det er ikke ventet at dette skal ha 
betydning for rekrutteringen av lakseyngel, men kan gi marginalt dårligere tilvekst for laks og 
sjøaureunger. 
 
Vannkvaliteten på den regulerte elvestrekningen kan bli mindre utsatt for variasjon i surhetsnivå, siden 
de høyestliggende delene av nedbørfeltene ofte har mindre bufferkapasitet og derfor noe surere 
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vannkvalitet. Det er svært lite tilførsler på den elvestrekningen som får redusert vannføring, og det er 
ikke forventet at redusert resipientkapasitet vil ha merkbar effekt på vannkvaliteten.  
 
Redusert vannføring vil påvirke produksjonsvilkårene på elvestrekningen, og særlig vil perioder med 
meget lav vannføring kunne innebære en begrensning og reduksjon av bærenivået fordi det totale 
vanndekte arealet blir begrenset. Elvens utforming gjør at vanndekningen blir relativt liten ved lav 
vannføring. Redusert vannføring og vanndekning gjennom store deler av vekstsesongen som kommer til 
å bli den viktigste produksjonsperioden i kraftverket, er forventet å gi redusert produksjon av bunndyr 
og stasjonær fisk på den berørte strekningen.  
 
Utløp fra planlagt kraftverk ligger omtrent 100 m nedenfor vandringshinderet for anadrom fisk. Den 
berørte strekningen er imidlertid relativt bratt og substratet er dominert av blokkstein, som gir svært 
begrenset produksjon av laks og sjøaure. Det er derfor bare ventet en ubetydelig endring i produksjonen 
av fisk på denne strekningen.  
 
For resten av den lakseførende strekningen i Jordalselvanedstrøms planlagt utslipp, vil vannføringen 
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 vil det kunne bli perioder med brå 
reduksjon i vannføring nedstrøms utslippet fra kraftverket, og følgelig også på lakseførende strekning. 
Dette vil kunne få negativ virkning i form av stranding for fisken på den anadrome delen av Jordalselva. 
Spesielt siden det er relativt få naturlige terskler eller høler som kan gi god vanndekning ved lav 
vannføring.   
 
For den anadrome strekningen i Nærøydalselva vil tiltaket ha liten eller ingen virkning. Det berørte 
feltet fra Jordalselva utgjør ca 1/3 av tilrenningen til Nærøydalselva ved samløp med denne, og selv 
raske vannstandsendringer i Jordalselva pga. utfall eller lignende, er ikke ventet å kunne føre til noen 
sporbare endringer for fisk i Nærøydalselva. 

KONSEKVENS 

Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Jordalselva  
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KONSEKVENSER VED ALTERNATIVE UTBYGGINGSPLANER 

Flytting av kraftverksutløpet oppstrøms vandringshinderet vil bare få marginale virkninger for 
fiskeproduksjonen, og endring i konsekvens for de anadrome bestandene vil være ubetydelig. 
 
Minsteslipp på 0,1 m³/s om vinteren er bare ventet å gi marginal negativ virkning på strekningen som 
får fraført vann, siden verdien for fisk og ferskvannsbiologi er liten på denne strekningen er dette 
alternativet ikke ventet å gi noen endring i den negative konsekvensen. 
 

AVBØTENDE TILTAK 

I forbindelse med denne utbyggingen er det skissert et slipp av minstevannføring fra inntaket på 
0,3 m³/s. For å sørge for spyling og graving av løsmasser i elvegjelet vil i tillegg alt vannet slippes forbi 
inntaket i minimum 2 sammenhengende døgn hvert år i forbindelse med en flomperiode. 
Minstevannføringen vil langt på vei sikre fisk og ferskvannsbiologi i elven, men siden det meste av 
driftsperioden i kraftverket er i vekstsesongen for fisken, vil det likevel trolig bli noe redusert 
produksjon på den fraførte strekningen. 
 
For å sikre vanndekningen gjennom lavvannsperiodene om sommeren, kan en terskling på noen av de 
flate partiene virke positivt. Enkelte terskler på den anadrome strekningen kan også sikre standplasser 
for stor fik og redusere faren for stranding. Substratet i elven er imidlertid relativt ustabilt, noe som må 
tas hensyn til om terskler skal etableres.  
 
For å hindre brå vannstandsvariasjoner som kan medføre stranding hos fisk nedenfor kraftverket ved 
eventuelt utfall i stasjonen, kan det etableres forbislippingsventil i kraftverket. For å få en vanndekning 
på 70 % som i vesentlig grad vil redusere strandingsproblematikken, må en dimensjonere en 
forbislippingsventil til ca 1,5 m³/s. En mer detaljert kartlegging av vanndekning på den anadrome 
strekningen ved lave vannføringer kan gi et bedre utgangspunkt for å få et riktigst mulig størrelse på en 
forbislippingsventil. 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Hovedvassdraget er undersøkt i en årrekke og Jordalselva er undersøkt i forbindelse med utarbeidelsen 
av denne søknaden, men også ved enkelte andre tilfelle. Det skulle derfor ikke være nødvendig med 
ytterligere undersøkelser av fisk og ferskvannbiologiske forhold for å kunne ta stilling til søknaden. 
Uavhengig av søknadens videre behandling bør en imidlertid sikre en oppfølging av anadrom fisk i 
Nærøydalsvassdraget gjennom nærmere dokumentasjon av fangst og rekruttering. Fortsatt registrering 
av temperatur og vannføring vil være svært gunstig. 
 
Under anleggsfasen bør det etableres et program for overvåking av vannkvaliteten, med fokus på 
turbiditet og nitrogenforbindelser. Jevnlige prøver med hurtige analysesvar vil gi muligheter for å 
iverksatte tiltak dersom verdiene nærmer seg kritisk nivå.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rådgivende Biologer AS   9        Rapport 1473 
 

UTBYGGINGSPLANENE 
 
Holmen Kraft AS ønsker å utnytte deler fallet i Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland 
kommune i Sogn og Fjordane fylke, til kraftproduksjon i Holmen kraftverk. Inntaket vil ligge på kote 
410 og avløpet fra kraftstasjonen er planlagt på kote 130. 

REGULERINGER OG MANØVRERING 

Det er ikke planlagt reguleringsmagasin for kraftverket. Inntaksdammen blir sannsynligvis en om lag 6-
7 m høg og 50 m lang gravitasjonsdam av betong. Dette medfører et neddemt areal på om lag 10 dekar 
utmark. Inntakshøyden blir stort sett liggende like under reguleringsgrensen, som foreløpig er satt til 
kote 410. 
 

Det er foreslått å slippe minstevann på inntil 0,3 m³/s fra inntaket ved Stupet hele året. Alt vannet til 
inntaket skal slippes ut i det naturlige elveløpet minimum to sammenhengende døgn hver år for å sørge 
for spyling og graving av løsmasser i gjelet.  

Figur 1. Inntaksområdet 10. oktober 2007.  

VANNVEIER 

Driftsvannveien fra kraftstasjonen opp til inntaket blir et rør liggende i fjell (figur 3). Fra bukserøret 
som deler røret mot de to aggregata ved kraftstasjonen, vil røret først gå opp i ei 90 m lang 
fullprofilboret eller sprengt loddsjakt til en tunnel. Denne tunnelen er planlagt som ny vegtunnel til 
Jordalen fra gruveområdet til Gudvangen Stein AS og opp til inntaksdammen. Trykkrøret videre 
oppover blir sprengt ned under tunnelsålen i vegtunnelen. Om lag 50-100 meter før inntaket vil røret gå 
over i en egen tunnel med propp og overgang til råsprengt tunnel opp til inntaket i elva. Inntaket blir et 
tradisjonelt inntak med nødvendige luke- stenge- og renseanordninger. 
 
Trykkrøret fra bukserøret til inntaket blir 1990 meter langt og diameteren 1400-1600 mm. Rørtype blir 
avgjort senere. Den råsprengte tunnelen fra vegtunnelen mot inntaket blir om lag 70 meter. 
Avløpstunnelen fra kraftstasjonen ut i Jordalselva blir omtrent 80 meter lang.  
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Figur 2. Oversiktskart over utbyggingsplanene 
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KRAFTSTASJON 

Kraftstasjonen blir plassert i fjell med adkomst fra en av de gamle gruvestollene til Gudvangen Stein 
AS. Beregninger har vist at det er lønnsomt med en relativt høy slukeevne, men i forhold til den 
økonomisk optimale slukeevnen er planlagt slukeevne likevel redusert noe på grunn av hensynet til 
restvannføring i Jordalselva. Maksimal slukeevne er derfor foreløpig satt til 10,6 m3/s, noe som 
tilsvarer 2,25 ganger middelvannføringa til kraftverket. Minste slukevne i kraftverket er 0,53 m²/s 
 
Kraftstasjonen får utløp på kote 130. Det er mulig for laks og sjøørret å gå opp til ca. kote 135, 
omtrent 100 m lenger opp i elva. 
 
Kraftverket vil bli kjørt med uregulert tilsig uten effektkjøring, dvs. at avløpet fra kraftstasjonen ut i 
elva vil tilsvare tilsiget til inntaket. For å redusere eller eliminere faren for stranding av fisk ved avslag 
med større endringer i stasjonsvannføringen ut i elven, er det planlagt å installere et stort aggregat med 
francisturbin på ca. 16 MW, og et mindre på om lag 6 MW. En slik kombinasjon gir en god utnytting 
av tilsiget, samtidig som vannføringsendringer kan skje med myke overganger helt ned til den 
foreslåtte minstevannføringen. 
 
Kraftverket blir tilkoblet via et 52 kV eller 22 kV konvensjonelt bryterfelt med en kabel som blir lagt i 
en om lag 450 m lang kulvert i adkomsttunnelen/gruvestollen og videre ut langs adkomstveien til 
stasjonen.  

VEIER, TRANSPORT OG PLASSERING AV MASSER 

Den nye veien til Jordalen som skal bygges i forbindelse med byggingen av kraftverket, er ikke 
prosjektert i detalj. Det er imidlertid utarbeidet et skisseprosjekt over hvorledes dette er tenkt løst. 
Eksisterende avkjørsel og vei fra E16 inn til industriområdet til Gudvangen Stein AS skal benyttes, 
både som adkomst til den nye veitunnelen til Jordalen og til adkomsttunnelen for kraftstasjonen. Veien 
og avkjøringen må utbedres noe. Veitunnelen vil først gå i to 360 graders spiraler før den går videre 
opp mot dammen. Tunnelen kommer ut i dagen like ved dammen, går så over damkrona med brubane 
og fortsetter til slutt omtrent 100 fram til eksisterende vei i Jordalen. Veitunnelen blir om lag 2,9 km 
lang og vil gå med jevn stigning på 1:10 stort sett hele veien. 
 
Tunnelen skal drives som en del av gruvedriften til Gudvangen Stein AS. Den vil få et tverrsnitt som 
tilsvarer kravet for offentlig vei med liten døgntrafikk, om lag 45 m2. Utover dette er det ikke behov 
for flere anlegg for tilkomst for bygging og drift av kraftverket.  
 
Tunneltraseen ligger i anortositt og driving og uttak av tunnelmassene vil derfor inngå som en del av 
gruvedriften til Gudvangen Stein AS. Dersom det blir utsprengt stein som ikke kan selges, blir denne 
plassert i de gamle gruvegangene til Gudvangen Stein AS. 
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Figur 3. Området for Holmen kraftverk ligger på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. 
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AREAL OG AREALBRUK 

Fordi Holmen kraftverket er et elvekraftverk uten reguleringsmagasin og med kraftstasjon i fjell vil det 
ikke bli særlig arealkrevende. Det er også sannsynlig at en vil kunne unngå store steintipper, idet 
tunnelmassene vil bli solgt og transportert vekk. En oversikt som viser anslått arealbruk er vist 
nedenfor. 
 

Komponent Areal (m2) 

Dam og innstak 2 000 

Neddemt areal ved inntak 10 000 

Utbedring av eksisterende vei og avkjørsel fra E16 2 000 

Vei mellom inntaksdam og eksisterende vei 2 000 

Sum 16 000 

 
Det er i tillegg behov for et mindre og avgrenset areal for midlertidig plassering av brakker og 
tilrigging av utstyr. Dette blir trolig innenfor arealet som Gudvangen Stein AS utnytter i dag. 

PRODUKSJON OG KOSTNADER 

Kostnadsoverslaget er delvis basert på erfaringstall fra tilsvarende anlegg, delvis NVEs 
kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg med egne oppdaterte tunnelkostnader. Alle kostnader er 
prisjustert til 01.01.2010. Nettkostnader er vurdert av Jøsok prosjekt AS. 
 
Kostnader og produksjonstall er vist under: 
 
Midlere sommerproduksjon (01.05-30.09) 50,4 GWh 

Midlere vinterproduksjon (01.10-30.04): 21,6 GWh 

Midlere års produksjon: 72 GWh 

Total utbyggingskostnad ekskl. nettilknytning 285 mill. kr 

Total utbyggingskostnad inkl. nettilknytning mot Voss 315 mill. kr 

Utbyggingspris inkl. nettilknytning mot Voss 4,38 kr/kWh 
* kostnader er pr. 01.01.2010 

 
Byggetiden for anlegget er antatt å bli 2 til 2 ½ år.  

ALTERNATIVE UTBYGGINGSPLANER 

I KU-programmet fra NVE er det fastsatt at det skal utføres en produksjonsmessig/teknisk og 
miljømessig vurdering av en alternativ plassering av kraftstasjonen med utløp ovenfor anadrom 
strekning. Av topografiske årsaker må utløpet fra kraftstasjonen ovenfor anadrom strekning, som går 
opp til kote 135, legges på ca kote 140. Kraftstasjonsutløpet flyttes da ca 120 m lenger oppover langs 
elva. 
 
Et annet alternativ er minstevannføring på 0,3 m³/s om sommeren og 0,1 m³/s om vinteren samt at alt 
vannet slippes forbi inntaket og ut i det naturlige elveløpet minimum to sammenhengende døgn hver 
år.  
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UTREDNINGSPROGRAM 
 
I utredningsprogrammet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) står følgende for de 
aktuelle tema for denne konsekvensutredningen: 
 
Vannkvalitet/utslipp til vann og grunn 

Det skal gis en beskrivelse av dagens miljøtilstand for vannforekomstene som blir berørt. Kilder til 
forurensning i dag skal omtales. Dersom det eksisterer vedtatte miljømål for vannforekomstene, 
f.eks. etter plan- og bygningsloven eller EUs rammedirektiv for vann, skal dette gjøres rede for. 
Eventuelle overvåkningsundersøkelser i nærområdene skal beskrives. Utslipp til vann og grunn som 
tiltaket kan medføre skal beskrives. Det skal gjøres rede for konsekvenser av tiltaket for 
miljøtilstanden i alle berørte vannforekomster i anleggs- og driftsfasen. Konsekvensene av endrete 
vannføringsforhold i berørt vassdrag skal vurderes med vekt på resipientkapasitet, vannkvalitet og 
mulige endringer i belastning.  
 
Eventuelle konsekvenser for vassdragets betydning som drikkevannskilde/varmforsyning og for 
jordvanning skal vurderes. Potensiell avrenning fra planlagte massedeponier i eller nær 
vann/vassdrag skal spesielt vurderes i forhold til mulige effekter på fisk og ferskvannsorganismer. 
Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram skal 
vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket. Dette omfatter eventuelle renseanlegg, 
utslippsreduserende tiltak eller planlagte program for utslippskontroll og overvåkning. Utredningen 
skal baseres på prøvetaking, analyse og databearbeiding etter standardiserte eller anerkjente metoder 
og eksisterende informasjon. 
 
Fisk 

Undersøkelsene skal gi en oversikt over hvilke arter som finnes på berørt elvestrekning. Rødlistede 
arter og arter av betydning for yrkes- og rekreasjonsfiske skal gis en nærmere beskrivelse.  
 
Det skal gis en beskrivelse av de aktuelle fiskebestandene og en vurdering av gyte-, oppvekst og 
vandringsforhold på alle relevante elvearealer. Viktige gyte- og oppvekstområder skal avmerkes på 
kart. 
 
Fiskebestandene skal beskrives med hensyn på artssammensetning, alderssammensetning, 
rekruttering, ernæring, vekstforhold og kvalitet. Eksisterende data kan benyttes dersom de er 
gjennomført med relevant metodikk, og er av nyere dato. Lokalkunnskap og resultater fra tidligere 
undersøkelser skal inngå i kunnskapsgrunnlaget. 
 
Konsekvensene av utbyggingen for fisk på berørte elvearealer skal utredes for anleggs- og driftsfasen 
med vekt på eventuelle rødlistede arter, anadrom fisk, storørretstammer og arter av betydning for 
yrkes og rekreasjonsfiske. Arter som omfattes av DNs handlingsplaner skal omtales spesielt, for 
eksempel ev. forekomst av ål. Fare for gassovermetning og fiskedød på strekningen nedstrøms 
kraftverket skal vurderes.  
 
Aktuelle avbøtende tiltak som skal vurderes er minstevannføring og eventuelle biotopforbedrende 
tiltak. På elvestrekninger der viktige gyte- og oppvekstområder for fisk berøres, skal installering av 
omløpsventil i planlagt kraftverk vurderes som et avbøtende tiltak. Dersom inngrepene forventes å 
bli vandringshinder, skal det vurderes avbøtende tiltak.  
 
Aktuell metodikk for elektrofiske og garnfiske skal hovedsakelig følge gjeldende norske standarder, 
men kan til en viss grad tilpasses prosjektets størrelse og omfang. Eventuelle avvik i metodikk i 
forhold til gjeldende standarder beskrives og begrunnes. Utredningene for fisk skal ses i 
sammenheng med fagtemaet ferskvannsbiologi. 
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Ferskvannsbiologi 

Det skal gis en enkel beskrivelse av bunndyrsamfunnet og dyreplankton i berørt elv med fokus på 
artsfordeling og dominansforhold. Forekomst av eventuelle rødlistede arter, dyregrupper/arter som er 
viktige næringsdyr for fisk, viktige planter og arter som omfattes av DNs handlingsplaner skal 
vektlegges.  
 
Det skal undersøkes om elvemusling forekommer i noen av de vassdragsavsnittene som inngår i 
prosjektområdet.  
 
Tiltakets konsekvenser for bunndyr, dyreplankton og elvemusling skal utredes for anleggs- og 
driftsfasen. Det skal gis et anslag på størrelsen av produksjonsarealene som ventes å gå tapt og hvor 
mye som eventuelt forblir intakt eller mindre påvirket. 
 
Aktuell metodikk skal hovedsakelig følge gjeldende norske standarder, men kan til en viss grad 
tilpasses prosjektets størrelse og omfang. Utredningene for ferskvannsbiologi skal ses i sammenheng 
med fagtemaet fisk. 
 

 



 

 
Rådgivende Biologer AS        Rapport 1473 16 

 

METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Konsekvensvurderingen baserer seg på undersøkelser av fiskebestander og bunndyr, vannkvalitet i 
vassdraget og analyser av det innsamlede materialet. Det foreligger også tidligere undersøkelser og 
konsekvensvurderinger av tidligere utbyggingsplaner (Hylland & Sivle 1984). Det er også foretatt en 
rekke fiskeundersøkelser i vassdraget, utfyllende referanser til disse arbeidene finnes i Bremset mfl. 
(2010). Vannkvaliteten i vassdraget er også undersøkt av Voss kommune (Johnsen mfl. 2009).  

Vanntemperatur 
Det er utført logging av temperatur ved planlagt inntak og avløp i Jordalselva, temperaturen ble 
forsøkt logget fra sommeren 2007, men pga flom og stor massetransport forsvant loggerne, og det 
foreligger registrert temperatur først siden våren 2008 (tabell 4). BKK har registret vanntemperatur og 
vannføring ved inntaksområdet siden 2009. 

Vannkvalitet 
Undersøkelsesprogrammet omfatter prøvetaking nede på den berørte strekningen. Det er samlet inn 
vannprøver to ganger i 2007 og to ganger i 2008. Vannkvalitetens beskaffenhet med tanke på forsuring 
er også beskrevet med bakgrunn av bunndyrssamfunnet.  
 
Vannprøvene fra vassdragene er analysert for forsuringsparametre og næringsrikhet. 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 (tabell 4):  
 
Tabell 4. Prøvetakingspunktene for vannprøver, bunndyr og temperaturlogging 
Prøvested UTM koordinat Prøveparameter 
Planlagt inntaksdam 32 V 376344 6750718 Vanntemperatur 
Planlagt avløp 32 V 376217 6748133 Vannprøver, bunndyrprøver, vanntemperatur 

Bunndyr 
Det ble samlet inn roteprøver av bunndyr høsten 2007 og våren 2008 (tabell 4). 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 elven og for en fastsetting av 
forsuringsindeks I & II og ASTP – indeks. For detaljer om indeksering av vannkvalitet basert på 
bunndyr vises til Vanndirektivets klassifiseringsveileder. 

Fiskeundersøkelser  
Tetthetsestimering ble utført med elektrisk fiskeapparat på to stasjoner à 100 m² med tre gangers 
overfiske på den anadrome strekningen den 10. oktober 2007. Ovenfor det anadrome strekningen ble 
det elektrofisket på to stasjoner à 200 m² (tabell 5). En standardisert metode som gir tetthetsestimat for 
fisk ble brukt på den anadrome strekningen (Bohlin mfl. 1989). Stasjonene var plassert ca 50 m 
nedstrøms veibroen, og ca 300 oppstrøms veibroen. Det var lav vannføring under elektrofisket.  
 
Fisk fanget på den anadrome strekningen ble tatt med og artsbestemt, lengdemålt og veid, og alderen 
ble bestemt ved analyser av otolitter (øresteiner) og/eller skjell. Kjønn og kjønnsmodning ble bestemt. 
Dersom konfidensintervallet overstiger 75 % av tetthetsestimatet, regner vi at fangsten utgjør 87,5 % 
av antallet fisk på det overfisket området. Fisk som ble fanget ovenfor den anadrome strekningen ble 
lengdemålt, artsbestemt og satt tilbake i elven. 
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Presmolttetthet er et mål på hvor mye fisk som går ut som smolt påfølgende vår. Smoltstørrelse, og 
dermed også presmoltstørrelse, er korrelert til vekst. Ved raskere vekst vil fiskens størrelse som smolt 
være mindre. Presmolt er definert som: Årsgammel fisk (0+) som er 9 cm eller større, ett år gammel 
fisk (1+) som er 10 cm og større; to år gammel fisk (2+) som er 11 cm og større; fisk som er tre år og 
eldre og som er 12 cm og større. Aure som er større enn 16 cm blir regnet som elveaure og blir ikke 
inkludert. Presmolttetthet blir regnet ut som estimat etter standard metode ved elektrofiske (Bohlin 
mfl. 1989), og relatert til en generell sammenheng mellom tetthet av presmolt og gjennomsnittlig 
vannføring for året, eller i perioden mai - juli dersom det finnes vannføringsmålinger fra denne 
perioden (Sægrov mfl. 2001, Sægrov & Hellen 2004). 
 
I vedleggstabellene er det beregnet tetthet av enkelte årsklasser og totaltettheter. Her er ikke alltid 
summen av tettheten lik totaltetthet. Grunnen til dette er at tettheten er estimert ved en modell som gir 
gjennomsnittlig tetthet og feilgrenser for hver enkelt årsklasse. Summen av gjennomsnittene til disse 
estimatene trenger ikke være lik gjennomsnittlig totalestimat. 
 
Tabell 5. Oversikt over stasjonsnettet for elektrofisket 10. oktober 2007. Stasjon 1 og 2 er på anadrom 
strekning, mens stasjon 3 og 4 er ovenfor anadrom strekning.  

Stasjon Plassering 
(UTM WGS 84) 

Overfisket 
areal (m²) 

Dyp (cm) Beskrivelse 

1 32 V 376211 6747565 100  0-20 Stein og grus, rolig strøm, god kontroll 

2 32 V 376258 6747920 100  0-40 Stein og grus, rolig strøm, god kontroll 

3 32 V 376223 6748924 200  0-50 Stein, rolig strøm, god kontroll 

4 32 V 376518 6750168 200 0-80 Stein, rolig til moderat strøm, bra kontroll 

Bonitering av anadrom del 
Den anadrome strekningen ble bonitert med henblikk på fysiske forhold med spesiell vekt på 
vannhastighet, vanndybde, bunnsubstrat og gyteområder i august 2010. Basert på skjønnsmessige 
vurderinger av ble vannhastigheten plassert i en av de fem kategoriene: 
1) Foss - markert fall og svært høy vannhastighet   
2) Stritt stryk - vannhastighet > 1 m/s, betydelig fallgradient 
3) Moderat stryk - liten fallgradient, hastighet 0,5-1 m/s 
4) Sakteflytende - lav vannhastighet 0,2-0,5 m/s 
5) Stillestående - vannhastighet 0-0,2 m/s 
 
Vanndypet ble skjønnsmessig vurdert og delt i grunnere enn 50 cm, 50-150 cm og dypere enn 150 cm. 
Større områder som ikke var vanndekt (tørrfallsområder) ble også registrert. 
 
Bunnsubstratet ble delt inn i fem kategorier og ble basert på en modifisert Wentworth skala:   
1) Finsubstrat - fin grus, sand, silt, leire med partikkelstørrelse < 2 cm 
2) Grus - Partikkelstørrelse 2-16 cm 
3) Stein - Partikkelstørrelse 16-35 cm 
4) Stor stein og blokk - Partikkelstørrelse > 35 cm 
5) Bart fjell  
Større potensielle gyteområder ble markert. 
 

VURDERING AV VERDIER OG KONSEKVENSER 

Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tretrinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve, og 
følger metoden i “Håndbok 140 Konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 2006).  
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Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. I tabell 2 er det gitt en oversikt over hvordan verdisettingen for de ulike temaene 
er utført. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i 
nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten 
verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                      Middels                     Stor 
---------------------------------------------------------- - 

� 
 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 
AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 
Kilde: DN-håndbok 15 

� Ferskvannslokaliteter med verdi A 
(svært viktig) 

� Ferskvannslokaliteter med verdi 
B (viktig) 

� Andre områder 

Fisk og ferskvannsorganismer 
Kilde: DN-håndbok 15 

DN-håndbok 15 ligger til grunn, men i praksis er det nesten utelukkende verdien for fisk som blir vurdert her.  

Rødlistearter 
Kilde: NVE-veileder 3-2009 

� Leveområder for arter i de tre 
strengeste kategoriene på nasjonal 
rødliste: Kritisk truet (CR) og sterkt 
truet (EN)  

� Områder med forekomst av flere 
rødlistearter 

� Arter på Bern liste II og Bonn liste I  

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

� Andre leveområder 
� Leveområder for arter i 

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

VANNKVALITET � Vannkvalitet vurderes etter vanndirektivet og/eller SFT veileder 97:04  

 

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

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

 
 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av figur 4. 
  
Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er å få fram en mer 
nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en rangering av 
konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør fokusere i forhold 
til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
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Figur 4. ”Konsekvensviften”. Konsekvensen 
for et tema framkommer ved å sammenholde 
områdets verdi for det aktuelle tema og 
tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen 
vises til høyre, på en skala fra meget stor 
positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på 
figuren angir null virkning og 
ubetydelig/ingen konsekvens. Over linja vises 
positive konsekvenser og under linja negative 
konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006).  
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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 3 og inkluderer berørte areal for inntaksområder, anleggsvei og 
avløpsområdet.  
 
Influensområdet inkluderer elvestrekningene med redusert vannføring nedenfor kraftverkets inntak, 
samt elvestrekningen nedstrøms avløp fra kraftstasjonen.  
 
 
 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

OMRÅDET 

Jordalselva er en av tre store sideelver til Nærøydalselva, som renner ut i Nærøyfjorden ved 
Gudvangen. Vassdraget ligger i Voss kommune i Hordaland og Vik, Leikanger og Aurland kommuner 
i Sogn og Fjordane. E16 går langs Nærøydalselva. Langs Jordalselva går det en kommunal vei opp til 
gårdene Jordalen og Nåsen hvor det er gårdsdrift. Herifra går det enn eldre anleggsvei videre som i 
dag blir brukt som stølsveg til Fresvikjordalen. En sidevei går over til Brekkedalen. 
 
Fra gården Jordalen og oppover langs vassdraget ligger det tykke moreneavsetninger i dalbunnen, 
mens dalsidene preges av skredjord og skredmateriale. Høyfjellsområdene som omgir Jordalen, preges 
av mye bart fjell og lite løsmasser. Fresvikbreen i nord drenerer delvis til vassdraget og Jordalselva. 
Nederst i dalen preges landskapet av Jordalsnuten og det trange juvet som Jordalselva renner igjennom 
før den når Nærøydalselva. Ovenfor juvet åpner Jordalen seg opp med en varierende bred dalbunn og 
jevne, relativt bratte dalsider. Mye av dalbunnen er dyrket opp og består så godt som utelukkende av 
eng og beite. De høyereliggende områdene består for det meste av bart fjell med myr og lynghei 
innimellom.  

VASSDRAGET 

Jordalselva har et nedbørfelt på 110,4 km2. Øvre del av vassdraget som omfatter et nedbørfelt på 17,2 
km2 er overført via tunnel med flere bekkeinntak til Muravatn i Vikvassdraget som er regulert til 
kraftproduksjon. Restfeltet på 93,1 km2 har en middelvannføring på 4,82 m3/s. Det tilsvarer en 
spesifikk midlere avrenning på 52 l/s/km2. 
 
Holmen kraftverk vil utnytte 89,5 km2 av dette feltet, med en midlere vannføring på 4,7 m3/s ved 
inntaket. Jordalselva har bare et par mindre vann øverst i vassdraget. Hoveddalføret er svært bratt og 
trangt fra samløpet med Nærøydalselva og den første delen gjennom juvet og opp de første 300 
høydemeterne. Deretter stiger dalføret moderat omtrent 20 km oppover. Jordalselva har flere sideelver, 
med Berdalselva som den største. Dalsidene går relativt bratt opp til 1400-1500 meter over havet. 
Fresvikbreen som ligger øverst og lengst nord i vassdraget, drenerer delvis til Jordalselva. 
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VANNFØRING 

Det er gjort simuleringer av vannføringer i Jordalselva basert på ulike målepunkt i nærområdet. BKK 
har målt vannføring i Jordalselva ovenfor inntaksområdet siden 5. mai 2009, og det virker å være 
relativt godt samsvar mellom simulert vannføring og målt vannføring. De største vannføringene 
gjennom året kommer normalt i forbindelse med høstflommer i september og oktober, mens det er 
relativt stabil høy vannføring i forbindelse med snøsmeltingen i perioden april til juli. I denne perioden 
er det også høyest gjennomsnittlig vannføring per måned. På vinteren faller det meste av nedbøren 
normalt som snø i det høytliggende feltet, og vannføringen er typisk under 1 m³/s i kalde perioder 
 
I måleperioden fra mai 2009 til september 2010 var den største døgnvannføringen registrert 1. 
september 2009, med 37 m³/s, høyeste enkelmåling dette døgnet var 78 m³/s. I den samme perioden på 
totalt 485 dager var det 75 (15 %) dager som ville gitt overløp, dvs. vannføring større enn 10,9 m³/s. 
Minste slukevne i kraftverket er 0,53 m²/s og med en minstevannføring på 0,3 m³/s vil det bli 
forbislipping når vannføringen er lavere enn 0,83 m³/s. I måleperioden var det 134 av dagene (28 %) 
som hadde vannføring mindre 0,83 m³/s. Alminnelig lavvannføring er beregnet til 0,3 m³/s og i 
måleperioden var det totalt 87 dager (18 %) hvor vannføring var lavere. Minste registrert 
døgnvannføring var 0,03 m³/s (30 l/s). De lave vannføringen vinteren 2010 representerer en spesielt 
tørr og kald vinter.  

Figur 4. Vannføring i Jordalselva vist som døgnmidler (blå) for perioden 5. mai 2009 til 1. september 
2010. Månedsnitt (rød) og periodesnitt (grønn) er også vist.  
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VANNTEMPERATUR 

Jordalselva er relativt vårkald, og døgnmiddeltemperaturen kom ikke over 8 °C før i slutten av juni. 
Det skiller bare noen få døgn mellom for når temperaturen passerer 8 °C ved inntak oppe og utslipp 
nede i elven. Sommer-temperaturene varierer en del fra år til år, men temperaturene faller markert fra 
månedsskiftet august/september og når stabile vintertemperaturer med snittemperaturer rundt eller 
under 1 °C fra november til april. 

Figur 5. Temperaturmålinger ”oppe” og ”nede” i Jordalselva vist som døgnmidler for perioden april 
2008 til september 2010 (til sept 2009 nede).  

August er den måneden med høyest gjennomsnittstemperatur, og i de tre årene med målinger har 
snittemperaturen variert mellom 10,5 og 12,6 °C. Høyeste døgnsnittemperatur som ble målt i 
måleperioden var 16,5 °C og ble målt nede i elven den 30. juli 2008, høyeste temperatur målt oppe i 
elven var 15,9 °C som ble målt den 29. juli 2008. Laveste døgnsnittemperatur ble målt oppe i elven 
16. februar 2009 med 0,1 °C.  

Figur 6. Forskjell mellom høyeste og laveste temperaturmåling gjennom døgnet ”oppe” og ”nede” i 
Jordalselva for perioden april 2008 til september 2010. 
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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. Størst døgnvariasjon har en i perioder med liten vannføring på sommeren (figur 6).  
 
Fra mai til og med juli i 2008 og 2009 var det stor døgnvariasjon både oppe og nede i elven, 
sommeren 2010 var døgnvariasjonen betydelig mindre. Om vinteren er det normalt isdekke i det meste 
av vassdraget og det er liten påvirkning fra lufttemperaturen og liten solinnstråling slik at 
vanntemperaturen varierer lite gjennom døgnet. Det er få innsjøer i vassdraget, og siden begge 
målepunktene ligger relativt langt nedstrøms innsjøene, får de derfor relativt lik temperaturvariasjon 
gjennom døgnet.   
 
Det skjer en viss oppvarming av vannet nedover i elven, for måleperioden april 2008 til september 
2009 var det en gjennomsnittlig oppvarming av elvevannet på 0,8 °C. Størst var oppvarmingen våren 
og sommeren 2009 da den i gjennomsnitt var mer enn 1 °C. I august 2009 var temperaturøkningen fra 
målepunktet opp til målepunktet ned på 1,5 °C i gjennomsnitt, med rekordvariasjon i 
døgnsnittemperatur på nesten 3 °C den 11. og 12. august. Nedkjøling av vannet på strekningen 
forekommer så å si ikke. 

Figur 7. Temperaturendring fra inntaksområdet ved Stupet til området ved planlagt avløp fra 
kraftstasjonen. i Jordalselva for perioden april 2008 til september 2009. 

”Swim-up-temperatur” 
For laksen er temperaturen ved første fødeopptak avgjørende, og det er antatt at lakseyngel som starter 
fødeopptak (”swim-up”) ved temperturer som er lavere enn 7-8 °C vil få redusert overlevelse. Data fra 
målingene nede i Jordalselva fra sesongen 2008-2009 indikerer at ”swim-up” temperaturen ikke er 
begrensende for laksen i Jordalselva, slik den trolig kan være i Nærøydalselva (pers. obs). Heller ikke 
temperaturmålinger fra perioden 2008-2010 oppe i elven tyder på at ”swim-up” temperatur vil være 
noe problem for laksen.   
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VANNKVALITET  

Næringssalter uttrykt ved konsentrasjoner av fosfor og nitrogen viser at elven er næringsfattig og at 
det gjennomgående er ”meget god” vannkvalitet i hht. SFT’s klasifisering av vannkvalitet (SFT 1997). 
For prøveperioden juni 2007 til mai 2009 varierte fosforinnholdet mellom 3 og 4 µg/l, med ett snitt på 
3 µg/l i Jordalselva. 11 prøver fra perioden 2008 til 2010 i forbindelse med overvåking av 
miljøtilstanden i vassdragene i Voss kommune varierte fosforkonsentrasjonen fra 2 til 6 µg/l (Johnsen 
2010 i trykk). Med hensyn på organiske stoff uttrykt ved TOC og fargetall er vannkvaliteten ”Meget 
god” for alle de fire målingene fra perioden 2007 – 2009. 
 
Tabell 3. Vannkvalitetsmålinger nede i Jordalselva Prøvene er samlet inn i forbindelse med denne 
undersøkelsen, og analysene er utført ved det akkrediterte laboratoriet Chemlab Services AS i Bergen.  
 

DATO Surhet Farge P Si N Alkal. Ca Mg Na K SO4 Cl N 

  pH mg Pt/l µg P/l mg/l µg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg /l 

29.06.2007 6,36 <5 3 0,29  0,021 0,3 0,08 0,45 0,17 0,85 0,87 20 

11.10.2007 6,68 5 2 1,02  0,056 0,89 0,24 0,6 0,27 1,38 0,89 20 

03.04.2008 6,78 9 4  105 0,114 2,42 0,6 1,7 0,57 2 2,5 250 

26.05.2009 6,37 7 2   0,026 0,36 0,15 0,55 0,17 0,65 0,9 54 

 

DATO TOC ANC ANC Tot. Al Reaktiv Illabil Labil 

  mg C/l   TOC just µg /l µg Al/l µg Al/l µg Al/l 

29.06.07 0,5 1,9 0,2 32 5 <5 1-5 

03.04.08 0,8 42,0 39,3 18 <5 <5 1-4 

29.06.07 0,99 129,1 125,7 52 6 <5 2-5 

03.04.08 0,99 15,9 12,5 26 10 6 4 

 
 
I forhold til forsuring er vannkvaliteten i vassdraget ”god” uttrykt ved pH, med hensyn på alkalitet er 
tilstandsklassen ”mindre god”. Kalsiuminnholdet i vannprøvene varierte fra 0,3 til 2,4 mg/l, som er fra 
noe lavt til relativt gode verdier for fisk.  
 
I forbindelse med overvåking av miljøtilstanden i vassdragene i Voss kommune ble det utført 11 
målinger av tarmbakterier i perioden 2008 - 2010 og samlet sett viser resultatene at disse gir tilstanden 
tilstandsklasse ”god” . Det ble konkludert med at det var få direkte tilførsler til vassdraget, men noe 
aeralavrenning (Johnsen 2010 i trykk). 
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VERDIFULLE LOKALITETER 
 

IKKE-ANADROM STREKNING 

 
Elvestrekningen fra inntaket og ned til 
anadromt vandringshinder er ca 2000 
m lang.  
 
Like nedstrøms inntaket renner elven 
ca 300 m i et bratt parti dominert av 
mindre fosser. Substratet er dominert 
av fjell og det er ikke oppvandrings-
muligheter for fisk. 
 
Nedstrøms dette partiet renner elven 
relativt slakt ca 400 meter (figur 9). 
Her er brukbare oppvekstforhold for 
fisk, substratet er relativt grovt, men 
små områder med egnet gytesubstrat 
finnes innimellom.  
 
Elven renner videre gjennom et bratt 
parti med bl.a. Stegafossen (figur 10). 
Et lite parti mellom de bratte fossene 
og strykene er relativt slakt.  
 
 
Elven renner så videre relativt slakt i 
ca 600 (figur 10). Her er brukbare 
oppvekstforhold for fisk, substratet er 
relativt grovt, men lommer med grus 
som gir egnet gytesubstrat finnes 
innimellom.  
 
Elven renner så relativt bratt, i ca 400 
meter ned mot oppvandringshinderet 
for anadrom fisk. Her er substratet 
svært grovt, og elven renner dels 
gjennom små fosser, med kulper 
mellom de store blokkene (figur 11).  
 
 
 
 
Figur 8. Kartlegging med inndeling 
av den ikke anadrome strekningen i 
Jordalselva i ulike habitatsoner.  

Slakt, moderat strøm 
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Figur 9. Øverst: Inntaksområdet, substratet er relativt grovt og sterilt. Nederst: Slakt parti ca 300 – 
400 meter nedstrøms inntaket i den 13. august 2010. Vannføringen var ca 1,5 m³/s.   

 
Figur 10. Venstre: Stegafossen. Høyre: Slakere parti nedom Stegafossen den 13. august 2010.   
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Figur 11. Øverst: Bratt parti midt på den regulerte strekningen. Midten: Langt slakt parti på nedre 
halvdel av den fraførte strekningen. Substratet er dominert av stein, men lommer med grus finnes 
innimellom. Nederst: Bratt parti, dominert av blokk ned mot anadromt vandringshinder 13. august 
2010.   
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ANADROM DEL  

Den anadrome strekningen i Jordalselva er 800 m lang, og arealet i elven er beregnet til 10.000 m² 
(Bremset mfl. 2010). Samlet anadromt areal i hele Nærøydalsvassdraget er 217 000 m² (Bremset mfl 
2010). En stor del av arealet i Jordalselva er bare under vann i forbindelse med høye vannføringer og 
bidrar derfor lite til produksjonen i elven. Jordalselven utgjør derfor mindre enn 5 % av det samlete 
anadrome arealet i hele vassdraget. 
 
Vanndypet i elven var ved befaringen den 13. august 2010 stort sett grunnere enn 50 cm. Mindre 
partier med dypere vann ble registrert midt på den anadrome strekningen og helt øverst i hølen under 
fossen som er oppvandringshinder (figur 14).  
 

 

 

Figur 12. Øverst: Øvre del av den anadrom strekningen i Jordalselva den 5. april 2008, substratet er 
dominert av blokk. Nederst: Midtre deler av den anadrome strekningen den 13. august 2010. 

 
Vannhastigheten var stort sett moderat stri, men små partier med stri vannføring ble registrert, samt et 
parti med relativt rolig vannføring spesielt i nedre del. Substratet bestod hovedsakelig av stein i ulike 
størrelser. En seksjon av elven de øverste 100 meter har dominans av blokkstein. Selv om stein er den 
dominerende substrattypen sett fra overflaten, finnes det hele veien lommer med grus mellom 
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steinene. Andelen grus mellom steinene er svært lav øverst, der elven er brattest, men øker nedover 
etter hvert som elven renner slakere. Det er bare et område omtrent midt på den anadrome strekningen 
som framstår som markert egnet for gyting, men lommer med grus mellom steinen danner mange små 
usammenhengende områder der fisk kan gyte. Det er derfor sannsynlig at fisken gyter relativt spredt i 
elven, på små områder med egnet gytesubstrat. Substratet i elven er ustabilt og det skjer store 
masseforflytninger i forbindelse med store flommer. I forbindelse med store flommer i elven i 2005 
ble store mengder av finere substrat spylt ut av elven. I årene etter har det vært en gradvis oppbygging 
igjen av finsedimenter i Jordalselva. I nedre del av elven er det forbygninger langs siden. Det er stort 
sett relativt tett kantvegetasjon dominert av gråor på den anadrome strekningen, men et parti på noen 
hundre meter oppstrøms veibroen har relativt glissen kantvegetasjon.  
 

Figur 13. Boniteringskart for vanndyp, vannhastighet og substrat i Jordalselva 13. august 2010. 
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

BUNNDYR 

Det ble samlet inn bunndyrprøver nede i Jordalselva høsten 2007 og våren 2008 (tabell 4). Med 
unntak av at det var betydelig flere fåbørstemark om høsten, var det relativt få forskjeller mellom de to 
prøvetidspunktene. Den forsuringsfølsomme døgnfluearten Baëtis rhodani var tallrik ved begge 
tidspunktene. Forekomsten av Baëtis rhodani gir forsuringsindeks I = 1 og forsuringsindeks II var 
1,65 om høsten og 2,52 om våren. Enkeltmålingen kommer i den økologisk tilstandsklassen ”Svært 
god” med hensyn på forsuring. Med hensyn på organisk belastning fikk prøvene ASTP-verdi lik 5,8 
og 6,3 som tilsvarer de økologiske tilstandsklassene ”moderat” og ”god”. 
 
Tabell 4. Oversikt over grupper/arter og antal individ i bunndyrprøvene nede i Jordalselva den 10. 
oktober 2007 og den 4. april 2008. Sortering og artsbestemming er utført av LFI Oslo. 

Gruppe Art Indeks 10.10.2007 04.04.2008 
Døgnfluer (Ephemeroptera)  Baëtis rhodani 1 550 760 
  Ephemerella aurivilli  8 1 
Steinfluer (Plecoptera)  Amphinemura borealis 0  - 
  Amphinemura sulcicollis 0 240 144 
  Brachyptera risi 0 88 124 
  Capnia bifrons -  48 
  Capnia sp. - 175  
  Diura nanseni 0,5  4 
  Isoperla grammatica 0,5  4 
  Isoperla sp. (små) 0,5  - 
  Leuctra hippopus  0  - 
  Leuctra sp. (små) -  - 
  Nemoura cinerea 0  40 
  Protonemura meyeri 0 150 20 
Vårfluer (Trichoptera)  Rhyacophila nubila 0 36 8 
Fjørmygglarver (Chironomidae)   1100 1200 
Knottlarver (Simuliidae)   35 190 
Danseflue (Empididae   48 - 
Småstankelbein (Limonodae)  Dicranota sp.  16 12 
Flatmark (Turbellaria)    15  
Fåbørstemark (Oligochaeta)   1100 4 
Krepsdyr (Crustacea)      
 Ostracoda ubestemte   16  
Totalt   3577 2559 
Forsuringsindeks I   1,00 1,00 
Forsuringsindeks II   1,65 2,52 
ASTP  indeks   5,8 6,3 

 
 
 
 

FISK PÅ ANADROM STREKNING 

Nærøydalsvassdraget har potensielt en samlet anadrom strekning på 11,2 km og et produktivt areal på 
217 000 m² i hele vassdraget, inkludert ca 10 000 m² i Jordalselva, som dermed utgjør oppunder 5 % 
av det totale arealet (Bremset mfl 2010).  
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Ungfisktetthet 
Det ble samlet inn totalt 46 ungfisk på de to stasjonene i 10. oktober 2007, fordelt på 6 laks og 40 aure. 
I tillegg ble det fanget fem aure som var lengre enn 16 cm, disse ble vurdert til å være resident aure, og 
er derfor tatt ut av ungfiskmaterialet, og presentert som egen gruppe i noen sammenhenger. 
Gjennomsnittlig estimert tetthet var 34,3 per 100 m², (hhv. 38,7 på stasjon 1 og 35,9 på stasjon 2; 
figur 14, vedleggstabell C).  
 
Det ble bare fanget laks på stasjon 1, og her var tettheten 8,7 laks/100 m². Det ble fanget 2 årsyngel, to 
ettåringer og to treåringer av laks, alle årsklassene hadde en estimert tetthet på 2,9 per 100 m². 
Estimert tetthet av aure var 30,0 per 100 m2. Det var størst tetthet av ett år gammel aure på begge 
stasjonene. Mens årsyngelen var i nest størst tetthet på stasjon 2, var toåringene den årsklassen med 
nest størst tetthet på stasjon 1 (vedleggstabell B). 
 

 
Figur 14. Estimert tetthet av ulike aldersgrupper av ungfisk laks (venstre) og aure (høyre) ved 
elektrofiske på 2 stasjoner i Jordalselva 10. oktober 2007. Detaljer om reell fangst, fangbarhet og 
estimert fangst er samlet i vedleggstabell A-C. 

Vekst, kjønnsmodning og biomasse hos ungfisk 
Det var ikke overlapp i lengder mellom de ulike årsklassene av laks, for aure er det ikke overlapp 
mellom i lengdefordelingen mellom årsyngel og ettåringer, men for alle de påfølgende årsklassene 
(figur 15, vedleggstabell A & B).  

 
Figur 15. Lengefordelingen til laks (venstre) og aure (høyre). 

 
Gjennomsnittlige lengder til de ulike årsklasssene,- årsyngel, ettåringer og treåringer av laks var 
henholdsvis 42, 97 og 145 med mer. For aure var snittlengden for de fire yngste årsklassene hhv. 47, 
101, 132 og 162 mm. (figur 16). Aureungene er dermed i gjennomsnitt litt større enn lakseunger av 
samme alder, men forskjellene er små. 
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Figur 16. Gjennomsnittlig lengde (mm ± 
s.d.) for de ulike aldersgruppene av laks 
og aure som ble fanget i Jordalselva 
under el. fiske 10. oktober 2007. 
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Kjønnsfordelingen i materialet vi samlet inn var ganske jevn, med unntak av de eldste årsklassene av 
aure, der hannene var i flertall, men antall fisk var relativt få og forskjellene kan bero på ren 
tilfeldighet. Begge de tre år gamle laksene var kjønnsmodne hannlaks (tabell 5). Dette er laks som 
deltar i gytingen om høsten, og disse vil bidra til å øke størrelsen på gytebestanden i vassdraget. Alle 
de tre år gamle ungfiskene av aure samt all større elvefisk var kjønnsmodne, en av disse var hunnaure. 
Med unntak av en av disse aurene ble samtlige fanget på stasjon 2. 
 
Tabell 5. Kjønnsfordeling og andel kjønnsmodne hanner for årsklasser eldre enn årsyngel. 

Laks  Aure 
Kj. modne hanner  Kj. modne hanner 

Alder Hunner Hanner Sum Antall %  Hunner Hanner Sum Antall % 
1+ 2 0 2 0 -  8 10 18 1 10 
2+ 0 0 0 0 -  5 4 9 2 50 
3+ 0 2 2 2 100  0 3 3 3 100 
Elvefisk - - - 2 100  1 4 5 4 100 
Sum 2 2 4 2 100  14 21 35 10 47,6 
 
I biomasse var det presmolt som utgjorde den største gruppen for elven totalt. Det ble bare påvist 
elvefisk (aure >16 cm) på stasjon 2, og selv om det var relativt få fisk, utgjorde de en stor del av 
biomassen, og for stasjon 2 utgjorde de mer enn 50 % av den samlede biomassen. 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Biomasse av parr, presmolt 
og elvefisk av laks og aure på de to 
elektrofiskestasjonene i Jordalselva 
10. oktober 2007.  

 
 

Presmolttetthet 
Av ungfiskene var det 26 presmolt, fordelt på 3 laks og 23 aure. Gjennomsnittlig estimert 
presmolttetthet var 18,5 per 100 m². En gjennomsnittlig årsvannføring i underkant av 5 m³/s gir en 
teoretisk beregnet presmolttetthet på ca 23 presmolt per 100 m² (Sægrov mfl 2001). Målt 
presmolttetthet er dermed litt under det en skulle vente for denne elven.  
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Andre ungfiskundersøkelser 
Det er foretatt ungfiskundersøkelser på en stasjon i Jordalselva årlig i perioden 2006 til 2008 (Bremset 
mfl 2010). Den undersøkte stasjonen ligger like ovenfor veibroen midt mellom de to stasjonene som 
ble undersøkt i forbindelse med denne rapporten. I 2006 og 2008 ble det ikke fanget ungfisk av laks og 
aure på stasjonen. I 2007 ble det registret en tetthet på av årsyngel laks på ca 3 per 100 m², mens det 
ble registrert en tetthet på ca 6 per 100 m² av laks eldre enn årsyngel. Av aure var det tilsvarende 
tetthet på ca 3 og 8 per 100 m² av årsyngel og eldre aureunger.  

Fangst og gytebestand av laks og sjøaure i Nærøydalsvassdraget 
I DNs lakseregister kommer laks- og sjøaurebestandene i Nærøydalselva i kategori 5a – moderat/lite 
påvirket. Lakselus regnes å påvirke status for begge bestandene, mens vassdragsregulering også er 
regnet å ha betydning for sjøaurebestanden. Sjøaurebestanden regnes som stor, mens laksebestanden 
regnes som liten (2006). Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning opererer med følgende 
kategorisering av laks i Nærøydalselva: 5a Moderat/lite påvirket – hensynskrevende  (Anon 2010).  
 
I perioden 1969-2007 var gjennomsnittlig årsfangst 133 laks med snittvekt på 5,2 kg. I perioden 1998 - 
2001 var villaksen fredet. I perioden 1969-2007 ble det fanget i snitt 210 sjøaure med snittvekt på 1,7 
kg. I 2008 og 2009 var fangsten av laks hhv. 29 og 147, mens det ble fanget 29 og 32 aure. Fra 
sportsfisket i 2006 til 2008 ble det samlet inn skjellprøver fra et utvalg av fisken som ble fanget, ca 95 
% var sikker vill, mindre enn 1 % var sikker oppdrett, mens resten var det ikke mulig å slå fast 
opphavet til (Bremset mfl. 2010).  

 
Figur 18. Fangst i antall (søyler) og snittvekt i kg (linje) av laks og sjøaure i Nærøydalselva i 
perioden 1969-2007. Fra 1979 er laksefangstene skilt i tert (<3 kg, grønn søyle) og laks (>3 kg, blå 
søyle), fra 1993 er det skilt mellom smålaks (<3 kg, grønn søyle), mellomlaks (3-7 kg, rød søyle) og 
storlaks (>7 kg, svart søyle). Linjene viser samlet fangst av laks og sjøaure i resten av Sogn og 
Fjordane. Villaksen var fredet i perioden 1998 - 2001. 

 
I perioden 2000-2009 har det vært årlige gytefisktellinger fra land i Nærøydalselva, i 2010 ble det også 
registrert gytefisk ved drivtellinger (Johnsen mfl. 2007, Bremset mfl 2010, Barlaup 2009). Av sjøaure 
ble det registrert mellom 245 og 1011 individ de 10 årene (tabell 6). For registreringen i 2010 er det 
gjort detaljrapporeringer av plasseringen av fisken i vassdraget inkludert i Jordalselva, dette viser at 
det var laks i den nedre halvdelen av den anadrome strekningen, mens det ble registrert sjøaure til ca 
2/3 opp på den anadrome strekningen (Barlaup mfl 2009). Av totalt 130 laks i vassdraget ble 5 (4 %) 
registrert i Jordalselva, mens det av 444 sjøaure i vassdraget ble registrert 7 (2 %) i Jordalselva. Fangst 
og tellinger viser at laksebestanden i vassdraget er relativt tallrik, men eggtettheten ligger de fleste år 
noe under gytemålet for laks, noe over for sjøaure (Bremset mfl. 2010).  
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Tabell 6. Antall observerte laks og sjøaure ved gytefisktellinger fra land i Nærøydalselva i årene 
2000-2009 (fra Johnsen mfl. 2007, Bremset mfl. 2010, Barlaup mfl. 2009). 

År Laks  Sjøaure 
 < 3 kg 3 - 7 kg > 7 kg Totalt  > 3/4 kg 

2000 10 117 - 127  245 
2001 7 168 - 175  270 
2002 3 78 - 81  1011 
2003 60 77 35 172  776 
2004 11 49 26 86  476 
2005 7 43 32 82  346 
2006 16 109 43 168  301 
2007 0 33 86 116  232 
2008 11 65 46 122  358 
2009 29 81 53 163(3)  281 

Drivtelling 2009 30 80 20 130 (5)  444 (7) 
Snitt landtelling 15 82 46 129  430 

 

FISK OVENFOR ANADROM STREKNING 

To stasjonen som ble undersøkt ovenfor anadrom strekning den 10. oktober 2007, begge stasjonene 
var 200 m². Substratet på stasjonen var dominert av stein, meg litt grus imellom, det var ingen 
begroing i elven. Vanndybden var fra 5 til 80 cm og det var rolig til middels strøm, og gode forhold 
for elektrofiske. 
 
På den øverste stasjonen ble det fanget 8 aure, mens det ble fanget 17 aure på den nederste stasjonen. 
Den største fisken var 23 cm mens de minste var 3,4 cm (figur 19). Enkelte av aurene større enn 20 
cm var kjønnsmodne hannaure. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. Lengdefordeling på aure fanget 
ved elektrofiske ovenfor den anadrome 
strekningen i Jordalselva 10. oktober 
2007.  
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RØDLISTEARTER 

Ål 
Det er ved gjentatte fiskeundersøkelser i Nærøydalsvassdraget i perioden 1995 til 2008 og i 
Jordalselva i perioden 2006 til 2008 ikke rapportert om ål i vassdraget. Det ble heller ikke påvist ål i 
vassdraget ved elektrofiske ved undersøkelsene i 2007 i forbindelse med utarbeidelsen av denne 
rapporten. Vår- og sommertemperaturene i Nærøydalselva er relativt lave og i deler av nedre parti og 
elven er det bratte partiet med stri strøm, noe som vanskeliggjør forholdene for oppvandring av ål. Det 
kan ikke utelukkes at ål kan forekomme, men det er i så fall svært sporadisk.  

Elvemusling 
Ved gjentatte gytefisktellinger fra land de siste 10 årene er det ikke rapportert om funn av 
elvemusling, heller ikke ved drivtellinger i elven ble det rapportert observasjoner. Den 13. august 2010 
ble det lett etter elvemusling med vannkikkert på store deler av den anadrome strekningen i 
Jordalselven, samt på partier ovenfor den anadrome strekningen uten at det ble påvist elvemusling. 
Elvemusling er et stort skjell, som blir opp til ca 14 cm langt, og i bestander av arten ved normale 
tettheter er det vanskelig å unngå å oppdage arten når en arbeider i elven. Det foreligger heller ingen 
informasjon om at det tidligere har vært registrert elvemusling i vassdraget. Dersom den hadde 
forekommet, ville det vært forventet kjent, siden dette tidligere var en art med store økonomisk 
interesse. Forekomst av elvemusling i Jordalselva kan derfor utelukkes. 

VERDIVURDERING FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

Den anadrome delen av Jordalselva har mulige gyteområder for både laks og sjøaure, som er ”viktige” 
fiskearter. Dermed blir denne delen av elva vurdert som ”verdifull lokalitet”.  
 
Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning opererer med følgende kategorisering av 
Nærøydalselva (Anon 2010). Laks: 5a Moderat/lite påvirket - hensynskrevende.  
 
Det er ikke registrert noen rødlistearter knyttet til ferskvann i influensområdet.  
 
Tabell 7. Oppsummert verdivurdering av fagtema ”fisk og ferskvannsbiologi”  

 

Tema / område 
Verdi 

Liten       Middels         Stor 

Verdifulle lokaliteter         

 Ikke-anadrom strekning Ingen viktige lokaliteter -------------------------------------- 
  ���� 

 Jordalselva, anadrom strekning Sporadisk gyting av laks og sjøaure -------------------------------------- 
              ���� 

 Nærøydalselva Viktige gyteområder for av laks og sjøaure -------------------------------------- 
                                                ���� 

Fisk og ferskvannsorganismer  

 Ikke-anadrom strekning Innlandsaure  -------------------------------------- 
    ���� 

 Jordalselva, anadrom strekning Liten forekomst av sjøaure og laks -------------------------------------- 
         ���� 

 Nærøydalselva Sporadisk gyting av laks og sjøaure -------------------------------------- 
                                                   ���� 

Rødlistearter                      

 Ikke-anadrom strekning Ingen rødlistearter -------------------------------------- 
  ���� 

 Jordalselva, anadrom strekning Ingen rødlistearter -------------------------------------- 
  ���� 

 Nærøydalselva Ingen rødlistearter -------------------------------------- 
  ���� 
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VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERINGER 
 
Holmen kraftverk er et elvekraftverk uten inntaksmagasin med reguleringsmuligheter. Inntaket blir  
ved stupet på kote 410, utløpet fra kraftstasjonen er planlagt på kote 130. På elvestrekningen mellom 
vil det være en reduksjon i vannføringen på 75 %. Minstevannføringen er satt til 0,3 m³/s i tillegg vil 
alt vannet slippes forbi inntaket i minimum 2 sammenhengende døgn hvert år i forbindelse med en 
flomperiode. Dette vil sørge for spyling og graving av løsmasser i gjelet. Av vannet som slippes forbi 
vil 70 % gå som overløp i forbindelse med flom, dvs. ved vannføring over 10,9 m³/s, mens 25 % vil 
slippes som minstevannføring og 5 % slippes forbi når vannføringen i elven er mindre 0,83 m³/s, som 
tilsvarer minste slukevne + minstevannføring. Det er ikke planlagt massedeponi med avrenning til 
vassdraget.  

MULIGE VIRKNINGER AV UTBYGGINGENE 

Redusert vannføring og redusert vanndekning  
Redusert vannføring vil påvirke produksjonsvilkårene på elvestrekningene, og særlig vil perioder med 
meget lav vannføring kunne innebære en begrensning og reduksjon av bærenivået fordi det totale 
vanndekte arealet veil bli svært begrenset. 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 
derfor kunne medføre en moderat økning i bærenivået for produksjon av smolt.  

Vanntemperatur  
Fraføring av vann vil medføre at vannføringen i lengre perioder vil være preget av slipp av 
minstevannføring. En utbygging med et elveinntak uten magasin, vil imidlertid gi flomvannføringer 
nedstrøms inntakene ikke veldig ulikt før utbygging.  
 
Temperaturvirkningene av reguleringer vil styres av flere forhold, der påvirkningen av grunnvann kan 
redusere temperaturen sommerstid på den fraførte strekningen, men øke temperaturen noe vinterstid. I 
begge situasjoner vil imidlertid døgnvariasjonen kunne reduseres. Videre vil vassdragets bratthet og 
elveleiets utforming ha betydning for evnen til å ta opp og avgi varme. På strekninger med flat 
elvebunn vil redusert vannføring medføre at vannet fremdeles har et stort areal å spre seg på og får 
mindre fart. Dette gir høyere temperaturer i godt vær, og større døgnvariasjon. I bratte vassdrag vil 
vannet i større grad være samlet og vanndekket areal påvirkes mindre av vannføringen. Dersom en 
også har relativt store kulper i et bratt vassdrag, vil den samlede vannmengden i elven være større og 
oppvarmingen og avkjølingen blir redusert, slik at døgnvariasjonene blir mindre. Vanntemperaturen i 
slike vassdrag blir mindre endret fra det opprinnelige.  
 
Dersom de noe over middels vannføringene ikke lenger finner veien til vassdragets nedre deler, vil en 
vente at oppvarmingen av restvannet i elvene om sommeren vil gå raskere, og de gjennomsnittlige 
sommertemperaturene vil bli noe høyere. Dessuten vil vannføringen i større grad komme fra lokale 
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 derfor vannkvaliteten bli lite endret, men i tørre perioder vil de 
nedre deler av vassdraget bli noe mer påvirket av grunnvannskvaliteter. Reduserte vårflommer i 
forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier som i 
uregulert tilstand. Mellom inntaket og avløpet vil en betydelig andel av vannføringen blir fraført, her 
vil resipientkapasiteten for tilførsler fra f.eks. landbruksområder og avløp fra bebyggelse bli 
tilsvarende redusert. 
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Redusert resipientkapasitet  
I de vassdragsdelene der betydelige deler av vannføringen blir fraført, vil resipientkapasiteten for 
tilførsler fra gjødslete landbruksområder og avløp fra bebyggelse bli tilsvarende redusert. Dette vil 
kunne gi seg særlig merkbare utslag på vannkvalitet i tørre perioder i små vassdrag der en har lokale 
og direkte tilførsler til vassdragene.  

Økt fare for uttørking  
Ved fraføring av vann fra et vassdragselement vil elvestrekningen umiddelbart nedstrøms 
fraføringspunktet i perioder kunne være nærmest tørr. Lenger nede vil et varierende restfelt sikre noe 
vannføring, men også her vil det særlig vinterstid bli større risiko for tilfrysing av områder som fisk 
bruker som gyte- og oppvekstområder. På sommeren vil det i tørre perioder være tilsvarende økt risiko 
for uttørking. 

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

Konsekvenser av anleggsarbeidet  
Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk og bunndyr, og også føre til generell redusert 
biologisk produksjon i vassdragene. Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare 
for skade på fisk (Hessen mfl. 1989).  
 
Avrenning fra tunneldrift, massedeponier og anleggsområder kan også resultere i tilførsler av 
sprengstoffrester som ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdragene (Urdal 
2001; Hellen mfl. 2002). Dersom det foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave 
konsentrasjoner medføre giftvirkning for dyr som lever i vannet. Andelen som foreligger som 
ammoniakk er avhengig av blant annet temperatur og pH, men vil sjelden være så høy at den kan 
medføre dødelighet for fisk.  
 
Erfaring fra slike anlegg viser at elvene 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 (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 reguleringsalternativene, er det her presentert 
en sannsynlig utvikling for de ulike berørte vassdragsdeler dersom de forblir uregulerte.  
 

Vanntemperatur og snøforhold 
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.  
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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 fra 15 til 20 % i dette området. Det vil også bli 
høyere gjennomsnittstemperaturer. Mildere vintre vil føre til en betydelig høyre avrenning om 
vinteren, mens avrenningen vil bli redusert vår og sommer (tabell 8). Perioden med snødekke vil bli 
redusert med fra to til mer enn tre måneder i restfeltet, mens feltet ovenfor inntaket vil få redusert 
snødekke fra 1,5 til 2 måneder.  
 
Tabell 8. Endring i avrenning, temperatur og snøvarighet for ulike perioder og for året, fordelt på 
regulert nedbørfelt og restfeltet for perioden 2071 til 2100 (kilde: www.Senorge.no). 

Periode Avrenning (%)  Temperatur (°C)  Snøvarighet (dager) 
 Regulert felt Restfelt  Regulert felt Restfelt  Regulert felt Restfelt 
Vinter  >100 50 til  >100     -65 til-50  -80 til-65 
Vår 20 til 50 -20 til -5       
Sommer  -75 til -20 -75 til -20       
Høst 20 til 50 20 til 50       
År 5 til 20 5 til 50  2,0 til 3,5 2,0 til 3,5  -65 til -50  -80 til - 65 
 
Et varmere klima vil kunne påvirke fysiske forhold i vassdrag ved at vanntemperaturen kan bli høyere 
Dette 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 vassdragene. 
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 2008). 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 
Redusert snømengde og lengde på snøsesongen og generelt økende temperaturer, vil føre til at 
forholdene for fisk endrer seg noe. Både aure og laks har nedre grenser for temperatur for første 
næringsopptak, og økt temperaturer vil gi færre år med redusert overlevelse særlig på lakseyngel i de 
nedre delene av Jordalsvassdraget. 
 
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. 
 
Artssammensetningen av bunndyr vil endre seg noe mot mer varmekjære arter, en del arter vil får 
kortere generasjonstid.  
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ANLEGGSFASE 

I forbindelse med arbeidet med inntaksdammen vil det bli noe vil avrenning i forbindelse med graving, 
sprengning og støping I forbindelse av sprengning av avløpstunnelen kan det også påventes en del 
avrenning av steinstøv og sprengstoffrester. Det er imidlertid ikke planlagt noen massedeponi med 
avrenning til vassdraget, slik at det samlet sett vil det være relativt kortvarig og begrenset avrenning til 
vassdraget.  
 

DRIFTSFASE 

Vanntemperatur  
Fraføring av vann Jordalselva, som istedenfor føres i tunnel til mellom Stupet og avløpet fra planlagt 
kraftstasjonen, gir redusert vannføring på elvestrekningen. I perioder med lav lufttemperatur vil 
vanntemperaturen i kunne 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 på den fraførte strekningen. Samtidig 
vil grunnvannstilførsler utgjøre en større del av vannmassene i elven og vil føre til høyre temperaturer 
vinterstid og lavere temperaturer sommerstid, sammenlignet med uregulert situasjon.  
 
Temperaturmålinger oppe og nede gjennom året viser at det nesten alltid skjer en oppvarming av 
vannet nedover på denne strekningen, noe som indikerer at det er et visst grunnvannstilsig som gir 
oppvarming om vinteren når vannføringen er lav. Ved så lave vannføringer om vinteren at 
grunnvannstilsiget utgjør en betydelig del av elvevannet, er sannsynligvis vannføringen i elven for lav 
til av kraftverket kan kjøre. Men i produksjonsperioder hvor det går minstevannføring, vil 
grunnvannstilsiget kunne ha betydning.  
 
Vannet som har gått gjennom turbinene, vil ha tilnærmet samme temperatur ved tilbakeføring til elven 
som det hadde ved inntaket, slik at elvevannet i snitt vil bli noe kaldere i Jordalselva nedstrøms 
kraftverksutløpet sammenlignet med før en regulering. Det er ikke ventet at dette skal ha betydning for 
produksjonen av lakseyngel, men kan gi marginalt dårligere tilvekst for laks- og sjøaureunger. 
Temperaturendringen kan og gi noe endret ”swim-up”, men endringene blir ubetydelige.  

Vannkvalitet  
Vannkvaliteten på de regulerte elvestrekningene kan bli mindre utsatt for variasjon i surhetsnivå, siden 
de høyestliggende delene av nedbørfeltene ofte har mindre bufferkapasitet og derfor noe surere 
vannkvaliteter. Det er imidlertid ventet at vannkvaliteten blir lite endret, men i tørre perioder vil den 
nedre deler av den regulerte strekningen bli noe mer påvirket av grunnvannskvaliteter. Reduserte 
vårflommer i forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier 
som i uregulert tilstand på den regulerte strekningen. Nedenfor kraftverksutløpet er det ikke ventet 
endringer i vannkvaliteten som en følge av reguleringen. 
 
Det er svært lite tilførsler fra landbruk eller bebyggelse på elvestrekningen med redusert vannføring og 
det er ikke forventet at redusert resipientkapasitet vil ha merkbar effekt på vannkvaliteten.  

Fisk og ferskvannsbiologi 
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. Perioder med lavest vannføring inntreffer normalt vinterstid, og vil 
tidvis være lavere enn det som er foreslått som minstevannføring. Elvens utforming gjør at 
vanndekningen blir relativt liten ved lav vannføring. Redusert vannføring og vanndekning gjennom 
store deler av vekstsesongen som kommer til å bli den viktigste produksjonsperioden i kraftverket er 
forventet å gi redusert produksjon av bunndyr og fisk på den berørte strekningen.  
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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. Det er likevel antatt at det samlet sett vil bli en viss reduksjon i produksjonen av fisk og 
ferskvannsbiologiske organismer.  
 
Utløp fra planlagt kraftverk ligger omtrent 100 m nedenfor vandringshinderet for anadrom fisk. Den 
berørte strekningen er imidlertid relativt bratt og substratet er dominert av blokk som gir svært 
begrenset produksjon av laks og sjøaure. Elektrofiske på den anadrome strekningen viste også en 
økende andel stasjonær fisk oppover i elven, det ble heller ikke registrert gytefisk på denne 
strekningen under gytefisktellinger høsten 2009 (Barlaup mfl. 2010). Det er kjent at en del anadrom 
fisk vandrer opp og blir stående i kulpen under vandringshinderet i fiskesesongen. Dette skyldes at 
dette er et av de få relativt dype områdene i elven som danner en naturlig standplass for fisk i elven. 
Det er imidlertid forventet at disse trekker lenger nedover i elven i gyteperioden. Det er derfor bare 
ventet en ubetydelig endring i produksjonen av fisk på denne strekningen.  
 
For resten av den lakseførende strekningen vil vannføring 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, og følgelig også på lakseførende strekning.  
 
Dersom ikke avbøtende tiltak settes i verk, vil en slik periode vare helt til vannet som går i overløp 
forbi inntaket ved stupet har funnet veien i det naturlige elveløpet ned forbi kraftverket. Ved lite tilsig 
kan slike perioder vare i opp til timer, og dette vil kunne få negativ virkning for fisken på den 
anadrome delen av Jordalselva, spesielt siden det er relativt få naturlige terskler eller høler som gir god 
vanndekning ved lav vannføring. 
 
For den anadrome strekningen i Nærøydalselva vil tiltaket ha liten virkning. Det berørte feltet fra 
Jordalselva utgjør ca 1/3 av tilrenningen til Nærøydalselva ved samløp med denne, og selv raske 
vannstandsendringer i Jordalselva pga. utfall eller lignende, er ikke ventet å kunne føre til noen 
sporbare endringer for fisk i Nærøydalselva. 
 

Gassovermetning  
En gassovermetning i utløpsvann kan føre til fiskedød. En gassovermetning forutsetter at det suges inn 
luft i inntaket. Dersom inntaket er tilstrekkelig neddykket vil en unngå faren for luftinnsug og dermed 
unngå fare for gassovermetning i utløpsvannet. Slike tekniske løsninger er velkjente og utprøvd, og det 
forventes derfor ikke at situasjoner med gassovermetning vil oppstå. 
 
 

SAMLET VURDERING AV KONSEKVENS  

En kraftutbygging vil føre til betydelige reduksjoner i vannføring. Redusert vannføring på 
elvestrekningen i driftsfasen vil kunne få noe betydning for vanntemperaturene, i mindre grad få 
konsekvens for vannkvalitet, men i hovedsak påvirke vanndekningen i elven. Det ventes derfor at 
produksjonsarealet vil bli noe redusert. Stranding av fisk på strekningen nedstrøms avløpet fra 
kraftstasjonen kan også gi redusert fiskeproduksjon. Når vannføringen etter utbygging i stor grad 
kommer til å bestå av minstevannføring, blir produksjonsarealet redusert, og det kan ventes noe lavere 
biologisk produksjon.  
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Tabell 9. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Jordalselva  

Tema/Område 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
  Virkning 

 Stor neg.   Middels     Liten / ingen     Middels    Stor pos. 
Konsekvens 

 
Verdifulle lokaliteter    

Ikke-anadrom 
strekning 

----------------------- 
   � 
 

---------------------------------------------------------- 
                                          � 

 
Ubetydelig (0) 

Jordalselva, anadrom 
strekning 

----------------------- 
        � 

---------------------------------------------------------- 
                                          � 

 
Ubetydelig (0) 

Nærøydalselva ----------------------- 
                              � 

---------------------------------------------------------- 
                                           � 

 
Ubetydelig (0) 

Fisk og ferskvannsorganismer   

Ikke-anadrom 
strekning 

---------------------- 
   � 

---------------------------------------------------------- 
                               �  

 
Liten negativ (-) 

Jordalselva, anadrom 
strekning 

---------------------- 
      � 

---------------------------------------------------------- 
                               � 

 
Liten negativ (-)  

Nærøydalselva ----------------------- 
                             � 

---------------------------------------------------------- 
                                             � 

 
Ubetydelig (0) 

Rødlistearter    

Ikke-anadrom 
strekning 

---------------------- 
 � 

---------------------------------------------------------- 
                                              � 

 
Ubetydelig (0)  

Jordalselva, anadrom 
strekning 

---------------------- 
 � 

---------------------------------------------------------- 
                                              � 

 
Ubetydelig (0)  

Nærøydalselva ---------------------- 
 � 

---------------------------------------------------------- 
                                              � 

 
Ubetydelig (0)  

 

KONSEKVENSER VED ALTERNATIVE UTBYGGINGSPLANER 

Flytting av kraftverksutløpet oppstrøms vandringshinderet vil bare få marginale virkninger for 
fiskeproduksjonen, og endring i konsekvens for de anadrome bestandene vil være ubetydelig. 
 
Minsteslipp på 0,1 m³/s om vinteren er bare ventet å gi marginal negativ virkning på strekningen som 
får fraført vann, siden verdien for fisk og ferskvannsbiologi er liten på denne strekningen er dette 
alternativet ikke ventet å gi noen endring i den negative konsekvensen. 
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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 
Holmen kraftverk. 

MINSTEVANNFØRING 

Minstevannføring er et tiltak som ofte kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av en 
utbygging. Behovet for minstevannføring vil variere fra sted til sted, og alt etter hvilke 
temaer/fagområder man vurderer. Vannressurslovens § 10 sier bl.a. følgende om minstevannføring:  
“I konsesjon til uttak, bortledning eller oppdemming skal fastsetting av vilkår om minstevannføring i 
elver og bekker avgjøres etter en konkret vurdering. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt 
på å sikre a) vannspeil, b) vassdragets betydning for plante- og dyreliv, c) vannkvalitet, d) 
grunnvannsforekomster. Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at vilkårene etter første og annet 
ledd fravikes over en kortere periode for enkelttilfelle uten miljømessige konsekvenser.” 
 
I forbindelse med denne utbyggingen er det skissert et slipp av minstevannføring fra inntaket på 
0,3 m³/s. For å sørge for spyling og graving av løsmasser i elvegjelet vil i tillegg alt vannet slippes 
forbi inntaket i minimum 2 sammenhengende døgn hvert år i forbindelse med en flomperiode.  
 
Minstevannføringen vil langt på vei sikre fiskebestand og ferskvannsbiologisk liv i elven, men siden 
det meste av driftsperioden i kraftverket er i vekstsesongen for fisken vil det likevel trolig bli noe 
redusert produksjon. 

TERSKLER 

For å sikre vanndekningen gjennom lavvannsperiodene om sommeren kan en terskling på noen av de 
flate partiene virke positivt. Enkelte terskler på den anadrome strekningen kan også sikre standplasser 
for stor fisk og redusere faren for stranding. Substratet i elven er imidlertid relativt ustabilt, noe som 
må tas hensyn til om terskler skal etableres.  

FORBISLIPPINGSVENTIL 

For å hindre brå vannstandsvariasjoner nedenfor kraftverket ved eventuelt utfall i stasjonen, kan det 
etableres forbislippingsventil i kraftverket for å dempe disse brå endringene. De største endringene i 
vannføring nedenfor kraftverket vil skje i perioder da tilrenningen ved inntaket er mindre enn 
maksimal slukevne, slik at det bare er minstevannføringen som renner i vassdraget ved full stans.  
 
Det vil i de fleste vassdrag være over 90 % vanndekning ved en vannføring på 30 % av 
gjennomsnittsvannføringen i vassdraget, sannsynligvis er vanndekningen i Jordalselva noe mindre. 
Snittvannføring i Jordalselva er ved inntaket 4,7 m³/s. Om en ser bort fra tørrfallsområdene som bare 
er vanndekt i forbindelse med flommer og som trolig bidrar lite til produksjonen i elven, ble det ved 
befaring i elven den 13. august 2010 med vannføring på 1,5 m³/s anslått å være en gjennomsnittlig 
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vanndekning på 70 %, med variasjon fra 50- 100 % nedstrøms planlagt utslipp på kote 130. For å få en 
vanndekning på 70 % som i vesentlig grad vil redusere strandingsproblematikken, må en dimensjonere 
en forbislippingsventil til ca 1,5 m³/s. En mer detaljert kartlegging av vanndekning på den anadrome 
strekningen ved lave vannføringer kan gi et bedre utgangspunkt for å få et riktigst mulig størrelse på 
en forbislippingsventil. 
 
Behov for forbislipp antas å ha en varighet på inntil en time etter utfall / stans i kjøringen, og en 
størrelsesorden på 30 % (maks 1,5 m³/s) av driftsvannføringen den første halve timen og 10-15 % den 
siste halve timen. Etter dette vil endringen være avdempet og minstevannføring tilstrekkelig nedover i 
vassdraget, til det igjen blir overløp ved inntak eller kjøring ved kraftverket. For egg i gytegroper er en 
forbislippingsventil av mindre betydning. Dette fordi egg som ligger i elvegrusen kan klare seg relativt 
lenge uten direkte vanndekning så lenge omgivelsen er fuktige og eggene ikke fryser.  

SEDIMENTERINGSANLEGG FOR STEINSTØV I ANLEGGSFASEN 

Vaskevann fra tunnelarbeider og avrenningsvann fra anleggsområdet generelt 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 bli tilført vassdraget og farge vannet over betydelige 
strekninger nedstrøms. Disse medfører imidlertid ingen alvorlig fare for livet i vassdraget eller bruken 
av vannet. 
 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Hovedvassdraget er undersøkt i en årrekke og Jordalselva er undersøkt i forbindelse med utarbeidelsen 
av denne søknaden, men også ved enkelte andre tilfelle. Det skulle derfor ikke være nødvendig med 
ytterligere undersøkelser av fisk og ferskvannbiologiske forhold for å kunne ta stilling til søknaden. 
Uavhengig av søknadens videre behandling bør en imidlertid sikre en oppfølging av anadrom fisk i 
Nærøydalsvassdraget gjennom nærmere dokumentasjon av fangst og rekruttering, fortsatt registrering 
av temperatur og vannføring vil være svært gunstig. 
 

PROGRAM  

Under anleggsfasen bør det etableres et program for overvåking av vannkvaliteten, med fokus på 
turbiditet og nitrogenforbindelser. Ukentlige prøver med hurtige analysesvar vil gi muligheter for å 
iverksette tiltak dersom verdiene nærmer seg kritisk nivå. 
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VEDLEGGSTABELLER 
Vedleggstabell A. Jordalselva 10. oktober 2007, Laks. Fangst per omgang og estimat for tetthet med 
konfidensintervall. Lengde (mm), med standard avvik (SD), og maks og minimumslengder og biomasse 
per 100 m2 for hver aldersgruppe på hver stasjon og totalt ved ungfiskundersøkelser. Merk: 
Totalestimatet er gjennomsnitt av estimat for hver stasjon ± 95 % konfidensintervall. *Dersom 
konfidensintervallet overstiger 75 % av estimatet brukes en reell fangst x1,125 som minimumsestimat. 

Fangst, antal Lengde   
St. 

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

Tetthet 
pr 100m² 

 
95% fangb. snitt STD min max Biomasse 

 0 1 1 0 2 2,9 2,0 0,57 42,0 0,0 42 42 1,8 
 1 1 1 0 2 2,9 2,0 0,57 97,0 19,8 83 111 25,7 

1 2 0 0 0 0         
75 m2 3 1 1 0 2 2,9 2,0 0,57 145,0 0,0 145 145 97,9 

 Presmolt 1 2 0 3 5,1 6,6 0,41 133,7 19,6 111 145 116,2 
 Totalt 3 3 0 6 8,7 3,4 0,57         125,4 

0 0 0 0 0        0,0 
1 0 0 0 0        0,0 

2 2 0 0 0 0        0,0 
75 m2 3 0 0 0 0        0,0 

Presmolt 0 0 0 0        0,0 
Totalt 0 0 0 0               0,0 

0 1 1 0 2 1,5 1,0 0,57     0,0 
1 1 1 0 2 1,5 1,0 0,57     0,0 

Totalt 2 0 0 0 0        0,0 
150 m2 3 1 1 0 2 1,5 1,0 0,57     0,0 

Presmolt 1 2 0 3 2,5 3,3 0,41 133,7 19,6 111 145 58,1 
Totalt 3 3 0 6 4,4 1,7 0,57         62,7 

 

Vedleggstabell B. Jordalselva 10. oktober 2007, Aure. Fangst per omgang og estimat for tetthet med 
konfidensintervall. Lengde (mm), med standard avvik (SD), og maks og minimumslengder og biomasse 
per 100 m2 for hver aldersgruppe på hver stasjon og totalt ved ungfiskundersøkelser. Merk: 
Totalestimatet er gjennomsnitt av estimat for hver stasjon ± 95 % konfidensintervall. *Dersom 
konfidensintervallet overstiger 75 % av estimatet brukes en reell fangst x1,125 som minimumsestimat. 

Fangst, antal Lengde   
St. 

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

Tetthet 
pr 100m² 

 
95% fangb. snitt STD min max Biomasse 

 0 1 1 1 3 4,6  0,00 48,3 7,0 41 55 5,2 
 1 7 1 2 10 14,5 4,4 0,57 96,6 7,5 83 107 135,9 

1 2 4 1 1 6 8,7 3,4 0,57 132,7 14,3 109 151 201,5 
75 m2 3 1 0 0 1 1,3 0,0 1,00 142,0  142 142 44,9 

 Presmolt 9 3 0 12 16,2 1,1 0,78 127,1 18,0 101 151 278,2 
 Ungfisk 13 3 4 20 30,0 8,3 0,52 102,5 30,6 41,0 151,0 387,5 
 Elvefisk 0 0 0 0        0,0 
 Totalt 13 3 4 20 30,0 8,3 0,52         387,5 

0 3 4 0 7 10,7 5,5 0,50 47,0 3,9 41 52 10,1 
1 5 1 2 8 12,8 8,2 0,45 107,5 14,9 86 127 147,2 

2 2 3 0 0 3 4,0 0,0 1,00 132,7 11,5 121 144 99,7 
75 m2 3 0 2 0 2 3,0  0,00 153,0 7,1 148 158 110,7 

Presmolt 6 3 2 11 17,8 10,3 0,44 126,0 18,5 100 158 336,0 
Ungfisk 11 7 2 20 30,0 8,3 0,52 94,7 39,9 41,0 158,0 367,7 
Elvefisk 4 1 0 5 6,7 0,5 0,82 180,60 20 167 216 420,8 
Totalt 15 8 2 25 35,9 6,2 0,58         788,5 

0 4 5 1 10 7,6  0,37     7,7 
1 12 2 4 18 13,5 4,0 0,51     141,6 

Totalt 2 7 1 1 9 6,1 0,8 0,71     150,6 
150 m2 3 1 2 0 3 2,3  0,41     77,8 

Presmolt 15 6 2 23 16,2 2,3 0,62 126,5 17,8 100 158 307,1 
Ungfisk 24 10 6 40 30,0 5,8 0,52 98,6 35,3 41,0 158,0 377,6 
Elvefisk 4 1 0 5 3,4 0,3 0,82 180,60 20 167 216 210,4 
Totalt 28 11 6 45 32,9 5,0 0,56         588,0 

 



 

 
Rådgivende Biologer AS        Rapport 1473 46 

Vedleggstabell B. Jordalselva 10. oktober 2007, Laks og Aure. Fangst per omgang og estimat for 
tetthet med konfidensintervall og biomasse per 100 m2 for hver aldersgruppe på hver stasjon og totalt 
ved ungfiskundersøkelser. Merk: Totalestimatet er gjennomsnitt av estimat for hver stasjon ± 95 % 
konfidensintervall. *Dersom konfidensintervallet overstiger 75 % av estimatet brukes en reell fangst 
x1,125 som minimumsestimat. 

Fangst, antal   
St. 

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

Tetthet 
pr 100m² 

 
95% Fangb. Biomasse 

 0 2 2 1 5 7,6  0,26 7,0 
 1 8 2 2 12 17,4 4,8 0,57 161,7 

1 2 4 1 1 6 8,7 3,4 0,57 299,4 
75 m2 3 2 1 0 3 4,1 1,0 0,71 44,9 

 Presmolt 10 5 0 15 20,5 2,1 0,71 394,4 
 Ungfisk 16 6 4 26 38,7 8,8 0,53 513,0 
 Elvefisk 0 0 0 0    0,0 
 Totalt 16 6 4 26 38,7 8,8 0,53 513,0 

0 3 4 0 7 10,7 5,5 0,50 10,1 
1 5 1 2 8 12,8 8,2 0,45 147,2 

2 2 3 0 0 3 4,0 0,0 1,00 99,7 
75 m2 3 0 2 0 2 3,0  0,00 110,7 

Presmolt 6 3 2 11 17,8 10,3 0,44 336,0 
Ungfisk 11 7 2 20 30,0 8,3 0,52 367,7 
Elvefisk 4 1 0 5 6,7 0,5 0,82 420,8 
Totalt 15 8 2 25 35,9 6,2 0,58 788,5 

 0 5 6 1 12 10,1 6,6 0,41 7,7 
 1 13 3 4 20 15,0 4,1 0,52 141,6 

totalt 2 7 1 1 9 6,1 0,8 0,71 150,6 
150 m2 3 2 3 0 5 3,9 2,8 0,47 77,8 

 Presmolt 16 8 2 26 18,5 2,9 0,60 365,2 
 Ungfisk 27 13 6 46 34,3 6,0 0,53 440,3 
 Elvefisk 4 1 0 5 3,4 0,3 0,82 210,4 
 Totalt 31 14 6 51 37,2 5,3 0,56 650,7 

 
 
 


