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FORORD 

 
Hovland Kraft AS har konsesjon fra 2007 til å nytte fallet i Hovlandselva, og søkte i 2009 om å flytte 

kraftstasjonen lenger ned for å bedre utnyttelsen av vassdraget. Ny plassering av kraftstasjonen blir da 

70 meter lenger ned på anadrom strekning i forhold til opprinnelig omsøkt plassering, og Fylkes-

mannen har bedt om at det må utføres vurdering av kvalifisert fagmiljø i hvilken grad dette vil påvirke 
produksjonen og levevilkårene for anadrom fisk i Hovlandselva, og om det er mulig med avbøtende 

tiltak for å begrense eventuelle skader.  

 
Rådgivende Biologer AS er bedt om å utføre disse vurderingene. Feltarbeid i Hovlandselva ble 

gjennomført 10. november 2011. Denne rapporten oppsummerer resultatene, vurderer virkning av det 

planlagte tiltaket og beskriver mulige avbøtende tiltak. Erling Brekke var med på feltarbeidet, mens 

Steinar Kålås har bistått med oppgjøring av materialet 
 

Rådgivende Biologer AS takker Hovland Kraft AS ved Bjørn Øren for oppdraget, og Ragna Flatla 

Haugland, SFE Produksjon AS, for godt samarbeid underveis. 
 

Bergen, 16. april 2012 
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SAMMENDRAG 

 

Johnsen, G.H., B.A. Hellen & K. Urdal 2012.  

Hovland kraft AS, Flora kommune, Sogn og Fjordane. 

Vurdering av virkning for fisk og ferskvannsøkologi. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1530, 18 sider, ISBN 978-82-7658-906-1. 

 

Hovland Kraft AS har konsesjon fra 2007 til å nytte fallet i Hovlandselva, og søkte i 2009 om å flytte 
kraftstasjonen lenger ned på anadrom strekning i Hovlandseslva. Fylkesmannen har bedt om at det må 

utføres vurdering av om dette vil påvirke levevilkårene for anadrom fisk i Hovlandselva, og om det er 

mulig med avbøtende tiltak for å begrense eventuelle skader. Rådgivende Biologer AS utførte 

feltarbeid i Hovlandseslva 10. november 2011, og denne rapporten oppsummerer resultatene og søker 
å besvare Fylkesmannens spørsmål. Hele anadrome strekningen i Hovlandselva er bonitert, og det er 

samlet inn prøve av bunndyr og vannkvalitet, samt foretatt kvantitativt elektrofiske etter ungfisk på 3 

stasjoner i vassdraget foruten at hele den anadrome strekningen er undersøkt med elektrofiske.  
 

Rapporten tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5), og 

kunnskapsgrunnlaget er vurdert som ”godt” (§ 8) slik at føre var prinsippet ikke behøver komme til 
anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). Beskrivelsen av vassdraget og fiskebestandene har vurdert 

tiltaket i forhold til de samlede virkning på økosystemene og naturmiljøet i tiltaksområdet (§ 10). Det 

er vidre beskrevet tilstrekkelige avbøtende tiltak, slik at skader på naturmangfoldet så langt mulig 

unngås eller avgrenses. En søker på denne måten å oppnå det beste samfunnsmessige resultat ut fra en 
samlet vurdering av både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 

 

HOVLANDSELVA 
 
Det ble ikke påvist laks, ål eller elvemusling i Hovlandselva i 2011. Det var tilnærmet forventede 

tettheter av ungfisk av aure og det ble observert sjøaure i elva. Bunndyrsamfunnet består av vanlig 

forekommende arter, med beregnet forsuringsindeks 1 og 2 på 1,0 og generell forurensingsindeks 

(ASTP) tilsier ”moderat” tilstand, men helt på grensen til ”god”. Vannkvaliteten var ”god”, både med 
hensyn på næringsrikhet, innhold av organisk stoff og forsuring. Anadrom strekning i 

Hovlandsvassdraget er i henhold til Vanndirektivets inndeling en ”liten”, ”lavtliggende”, ”kalkfattig” 

og ”klar” vannforekomst, tilsvarende type R-N2. Samlet vurdering av resultatene tilsier at 
Hovlandselva på anadrom strekning har ”god økologisk status” i 2011. 

 

VIRKNING OG KONSEKVENS 
 

Nedenfor fylkesvei 542 deler Hovlandselva seg i to løp, og avløpet fra kraftverket er planlagt sluppet 
til det østre løpet, hvilket betyr at det vestre løpet får en sterkt redusert vannføring. Her ligger også 

vassdragets eneste høl av betydning. I anleggsfasen vil tilførsler av støv og sprengstoffrester kunne 

tilføres vassdraget, der det kan få skadelige virkninger på fisk og andre organismer, samt slamme til 
gytegroper. Gassovermetning i utløpsvann fra kraftverk kan også medføre skade og i ytterste fall 

dødelighet på fisk. Brå vannstandsreduksjon nedstrøms kraftverk kan ventes ved ikke planlagte 

driftsutfall i kraftstasjonen. I perioder med liten vannføring fører det til tørrlegging av elvestrekningen. 

 

AVBØTENDE TILTAK  
 

Det bør etableres en grøft fra kraftverksavløpet og over til det vestre elveløpet, slik at 

driftsvannføringen fra kraftverket fordeles noenlunde likt på de to elveløpene. I anleggsfasen bør 
tilførsler tilvassdraget begrenses i størst mulig grad. Forbislippingsventil i kraftverk bør etableres med 

en kapasitet på inntil 30 % av maksimal driftsvannføring, slik at tørrlegging av elvestrekning 

nedstrøms avløp unngås ved uventede og brå driftsstans i kraftstasjonen. 
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HOVLAND KRAFTVERK  

 

Hovland Kraftverk fikk konsesjon 

fra NVE 23. mars 2007 til å nytte 
fallet i Hovlandselva. Den 26. 

februar 2009 søkte utbygger om å 

endre plassering av kraftstasjonen fra 
kote 36 til kote 14. Dette innebærer 

at kraftstasjonen blir flyttet 70 meter 

lenger ned på anadrom strekning i 
forhold til opprinnelig omsøkt 

plassering, med utslipp til det ene 

elveløpet i Hovlandseslva (figur 1). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 1. Ny plassering av Hovland 

kraftverk like nedenfor fylkesvei 542, 
med utslipp til det østre elveløpet av 

Hovlandselva.  
  
NVE hadde ikke merknader til den omsøkte endringen, men Fylkesmannen vurderte i brev av 3. mai 

3011 at flytting av kraftstasjonen er i strid med allmenne interesser, jf. § 8 i vassressurslova og lakse- 

og innlandsfiskelova. Etter § 9 i naturmangfaldlova er det ikkje grunnlag for å flytte utløpet ned på 

anadrom strekning. Fylkesmannen rår derfor i frå at kraftstasjonen vert flytta nedstraums 
vandringshinderet.  

 

Med følgende begrunnelse: Ein kan ikkje utelukke at plassering lenger ned kan vere akseptabelt på 
nærare vilkår, men dette må då vurderast konkret. Minimumskrav bør stillast til ei vedtaksrelevant 

undersøking av anadrom strekning etter standardiserte metodar. Det må gjerast vurderingar av 

kvalifisert fagmiljø i kva grad ein slik flytting vil påverke produksjonen/levetilhøva for anadrom fisk i 
Hovlandselva, og om det er mogeleg med vilkår/kompensasjonstiltak for å oppretthalde produksjons-

grunnlaget. Vurderingane må også gjerast med tilvising til §§ 8-10 i naturmangfaldlova om krav til 

kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet og vurdering av samla ulempe for økosystemet 

(sumeffektar). 
 

Fylkesmannen hadde så en synfaring 19. mai 2011 og skriver 31. mai 2011 at det er svært uheldig at 

kraftstasjonen vart flytta ned på anadrom strekning av elva. Strekninga ovanfor riksvegbrua er ikkje 
like produktiv som strekninga nedanfor, men det er tidlegare vist at fisk kan vandre forbi riksvegen 

(LFI-rapport 115). I og med at utløpet av kraftverket ligger nedanfor der elva deler seg i to, vert det ei 

utfordring i om og korleis ein kan ivareta begge løpa. Under synfaringa vart det peika på at det vestre 

løpet vart tørrlagd delar av året. Det er difor litt usikkert kor viktig dette løpet er for sjøauren og anna 
biologisk mangfald i elva. Det må difor gjennomførast ei enkel ungfiskundersøking i begge løpa, og 

gjerne nedanfor samløpet for å få eit samanlikningsgrunnlag.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Vurderingen baserer seg på undersøkelser av elvens morfologi, fiskebestander og bunndyr, 
vannkvalitet i vassdraget, temperaturmåling og analyser av det innsamlede materialet. Det er tidligere 

foretatt en enkel undersøkelse av fiskebestanden på den berørte elvestrekningen. Den anadrome 

strekningen av Hovlandselva ble synfart 10. november 2011, og det ble utført kvantitativt elektrofiske 
på tre stasjoner foruten at hele elvestrekningen ble bonitert og elektrofisket kvalitativt.  

DATAKVALITET 

Datagrunnlagets kvalitet gir også et mål på usikkerheten i vurderingene. For denne rapporten vurderes 

datagrunnlaget som 4 = ”godt”, på en skala fra 1 = ”mangelfullt” til 4 = ”godt datagrunnlag”. 

VANNKVALITET 

Det ble tatt en vannprøve ved elektrofiskestasjon 1 (jf. tabell 1) den 10. november 2011. 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.  

BUNNDYR 

Det ble samlet inn en roteprøve som ble analysert for forekomster av ulike bunndyr 10. november 

2011, ved elektrofiskestasjon 1 (jf. tabell 1). Prøvene ble samlet inn med bunndyrhov, konservert på 
etanol og sendt til det akkrediterte biologiske laboratoriet Pelagia Miljökonsult AB, Umeå, Sverige, 

for videre analyser. Her ble prøven sortert og artsbestemt med hensyn på vårfluer, steinfluer og 

døgnfluer, mens resten ble gjort opp til 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. 

BONITERING AV ANADROM DEL 

Den anadrome strekningen ble bonitert med henblikk på fysiske forhold med spesiell vekt på 

vannhastighet, vanndybde, bunnsubstrat og gyteområder 10. november 2011. Basert på 
skjønnsmessige vurderinger av ble vannhastigheten plassert i en av de fem kategoriene: 

1) Stritt stryk - vannhastighet > 1 m/s, betydelig fallgradient 

2) Moderat stryk - liten fallgradient, hastighet 0,5 - 1 m/s 

3) Sakteflytende/rolig - lav vannhastighet 0,2 - 0,5 m/s 
4) 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  

FISKEUNDERSØKELSER  

Tetthetsestimering ble utført med elektrisk fiskeapparat ved tre gangers overfiske på tre stasjoner, hver 

med et areal fra 80 til  100 m2, på den anadrome strekningen den 10. november 2011 (tabell 1 & figur 

2). En standardisert metode ble brukt (Bohlin mfl. 1989). Vanntemperaturen var ca 6,6-6,9 °C. Det ble i 

tillegg elektrofisket over hele den anadrome strekningen, for å se etter gytende laks eller sjøaure. 
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Fisk fanget på de tre stasjonene 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. Tre 
antatte sjøaure fanget utenom stasjonene ble også tatt med for analyse. 

 

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. Dersom konfidensintervallet overstiger 

75 % av tetthetsestimatet, regner vi at fangsten utgjør 87,5 % av antallet fisk på det overfiskete 
området. 

 

Tabell 1. Oversikt over stasjonsnettet for elektrofiske i Hovlandselva 10. november 2011. Det ble tatt 
vannprøve og bunndyrprøve ved stasjon 1 (figur 2). Hele elvebredden ble fisket på alle tre stasjonene. 

St. 

nr. 

Plassering 

(UTM WGS 84) 

Areal 

(m²) 

Lednings- 

evne (mS/m) 

Temp. 

°C 
Kommentar 

1 32 V 311592 6833746 100 4,80 6,6 Småstein, grus, litt begroing 
2 32 V 311366 6833900 100 4,34 6,7 Småstein, grus, litt begroing 

3 32 V 311272 6833962 80 4,13 6,9 Stein  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Nedre del av 

Hovlandselva med 
stasjonsnett for elektrofiske 

10, november 2011. På 

stasjon 1 ble det også tatt 
vannprøve og bunndyrprøve. 

3 
 

2 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

 
Hovlandselva (NVE nr 085.3Z) drenerer et 5,2 km² stort sørvendt felt på nordsiden av Eikefjorden i 

Flora kommune. Spesifikk avrenning er 127 l/s/km², hvilket gir en middelvannføring på 0,71 m³/s, og 

en samlet årlig tilrenning til sjø på 22,3 millioner m³. Høyeste punkt i feltet er Blånipa med sine 1021 

moh., og derfra til fjorden er det nokså nøyaktig 1 km. Vassdraget er således bratt (figur 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Feltet til Hovlandselva 

i Flora kommune, med anadrom 

strekning de siste 600 m av 
elven nedenfor riksveien.  
 

VANNKVALITET  

Næringssaltinnholdet, uttrykt ved konsentrasjoner av fosfor, viser at elven har noe tilførsler av 
næringstoffer tilsvarer tilstandsklasse II=”god” etter vanndirektivets klassifisering av vannkvalitet 

(Veileder 1:2009), Vannkvaliteten var ”meget god” med hensyn på organiske stoff uttrykt ved TOC og 

fargetall både oppe og nede (tabell 2).  

 
Tabell 2. Vannkvalitetsmålinger i Hovlandselva 14.november 2011 Prøvene er samlet inn i forbindelse 

med denne undersøkelsen, og analysene er utført ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk 

Miljøanalyse AS i Bergen.  
 

Surhet Farge Fosfor Silisium Alkal. Kalsium Magnesium Natrium Kalium Sulfat 

pH mg Pt/l µg P/l mg Si/l mmol/l Mg Ca/l mg Mg/l Mg Na/l Mg K/l mg/l 

6,47 17 8 0,47 0,131 2,03 0,45 1,68 0,28 1,57 

 

Klorid Nitrat TOC ANC ANC Tot. Al Reaktiv Illabil Labil 

mg Cl/l µg N/l mg C/l µekv/l TOC just µg /l µg Al/l µg Al/l µg Al/l 

2,9 130 2,9 95 85 60 17 6 11 

 
I forhold til forsuring var vannkvaliteten i vassdraget ved tidspuntet for prøvetaking tilsvarende 

tilstand på grensen til II =”god” både for surhet (pH) og alkalitet. Kalsiuminnholdet i vannprøvene var 

”kalkfattig” i vanndirektiv sammenheng, men ”høyt” sammenlignet med Vestlandsvassdrag forøvrig 

med over 2 mg Ca/l. mens fargetallet også tilsvarte tilstand II=”god”. Syrenøytraliserende kapasitet 
var fra 85-95 µekv/l avhengig av utregningsmåten, og verdiene blir klassifisert som II=”god” for både 

smolt og parr av laks. Den ene målingen av labil aluminium kommer i klassen IV = ”moderat”, men 

denne ene prøven tillegges ikke stor vekt ved så høye pH-verdier. 
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VERDIFULLE LOKALITETER 

Elvestrekningen fra planlagt inntak og ned til vandringshinder for anadrom laksefisk er generelt bratt, 

og hele den berørte elvestrekningen er oppdelt av en rekke vandringshindre og fosser, og det er ikke 
areal som er tilstrekkelige for å opprettholde egne bestander av fisk. Videre vurderinger av denne 

strekningen er ikke inkludert i denne rapporten.  

 
Strekningen som er tilgjengelig for anadrom laksefisk i vassdraget (figur 4) er nesten 800 m lang, 

inkludert det doble elveløpet nedstrøms fylkesveien. Elven er i gjennomsnitt knapt 4 m bred og har et 

samlet anadromt areal beregnet til omtrent 3.200 m². Det ble ikke registrert omfattende 

tørrfallsområder ved befaringen, og samlet produktivt areal for anadrom fisk er anslått til 3.000 m². 
Anadrom strekning har et samlet fall på omtrent 20 m, noe som gir en gradient på omtrent 1 : 30. 

 

 
Figur 4. Boniteringskart for vannhastighet og vanndyp på lakseførende strekning av Hovlandselva 10. 

november 2011. Boniteringen ble utført på lav vannføring. Substratet var ensartet, og besto av stein på 
hele strekningen. Vandringshinder er markert med svart strek på tvers oppom fylkesveien.  

 

En sammenstilling av produksjonspotensialet i Vestlandsvassdrag har vist at det er god sammenheng 

mellom vannføring og smoltproduksjon (Sægrov mfl. 2001). Teoretisk vil Hovlandselva kunne 
produsere mellom 20 og 25 smolt pr 100 m³, og med lave temperaturer og lav minstevannføring er edt 

forventet at aure vil være totalt dominerende. Det betyr at Hovlandselva på anadrom strekning årlig 

har et maksimalt potensial for å produsere anslagsvis 600 smolt av sjøaure. Forekomst av stasjonær 
fisk vil redusere dette anslaget.  

 

Vanndypet i elven var ved befaringen den 10. november 2011 stort sett grunnere enn 50 cm. Med en 
høl av betydning i det vestre løpet i øvre del av anadrom strekning, og et noe dypere parti omtrent 200 

m oppom utløp til sjø. Elven har jevnt over moderat vannfart, med stillere parti i hølen og striere fart 

like ned mot utløp i sjø. Substratet bestod av stein i ulike størrelser på hele den anadrome strekningen. 

Selv om stein er den dominerende substrattypen sett fra overflaten, finnes det hele veien lommer med 
grus mellom steinene, og disse 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. I 

hølen var det finere substrat med sand og grus, mens det på det striere partiet mot utløpet var 
dominans av bart fjell (figur 4). 
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

BUNNDYR 

Det ble samlet inn en bunndyrprøve nede på lakseførende strekning i Hovlandselva den 10. november 

2011 (tabell 3). Innsamlingen av prøvene fulgte veileder for ”Klassifisering av miljøtilstand i vann” 

(Veileder 01:2009). Metodene for indeksering av prøven i forhold til eutrofiering (ASPT) og forsuring 
(Raddums forsuringsindekser) fulgte også metoder beskrevet i denne veilederen.  

 

Den forsuringsfølsomme døgn-fluearten Baëtis rhodani var godt representert i prøvene. Forekomsten 
av Baëtis rhodani gir forsuringsindeks I = 1. Antallet forsuringstolerante steinfluer var relativt lite og 

forsuringsindeks 2 ble også 1,0. Samlet sett viser dette at elven ikke hadde noen tegn til 

forsuringssdakder høsten 2011. 
 

ASTP indeksen var 5,9 som gir tilstandsklasse moderat, men er rett under grensen på 6,0 som er 

grensen til god.   

 
Tabell 3. Oversikt over grupper/arter og antal individ i bunndyrprøvene samlet inn i nedre del av 

lakseførende strekning i Hovlandselva den 10. november 2011. Sortering og artsbestemming er utført 

av Pelagia Miljökonsult AB, Umeå, Sverige v/Mats Uppmann. 

Familie ASTP indeks Taxa Forsuringsindeks Antall 

  Muslinger   
Sphaeridae 3 Pisidium sp. 0,25 1 

  Fåbørstemark   
 1 Oligochaeta  189 

  Krepsdyr   
 - Ostracoda  8 

  Døgnfluer   
Baetidae 4 Baetis rhodani 1 875 

  Steinfluer   
Taeniopterygidae 10 Brachyptera risi 0 198 
Taeniopterygidae  Taeniopteryx nebulosa 0 10 
Nemouridae 7 Amphinemura borealis 0 91 

Nemouridae  Amphinemura sulcicollis 0 89 
Nemouridae  Protonemura meyeri 0 44 
Leuctridae 10 Leuctra sp.  3 
Leuctridae  Leuctra hippopus 0 24 

Perlodidae 10 Diura nanseni 0,5 10 

  Biller   
Elmidae 5 Elmis aenea  60 

  Vårfluer   
Rhyacophilidae 7 Rhyacophila nubila 0 36 
Polycentropodidae 7 Polycentropus flavomaculatus 0 1 
Limnephilidae 7 Limnephilidae  2 

Limnephilidae  Potamophylax sp.  8 

  Tovinger   
Tipulidae 5 Tipula sp.  1 

Limoniidae - Dicranota sp.  58 
Limoniidae  Eloeophila sp.  8 
Simuliidae 5 Simuliidae  16 
Chironomidae 2 Chironomidae  112 

Ceratopogonidae - Ceratopogonidae  8 
Empididae - Empididae  1 

Totalt    1853 
antall arter    24 

Forsuringsindeks I    1 

Forsuringsindeks II    1,0 

ASPT 5,9    



 
Rådgivende Biologer AS        Rapport 1530 12 

FISK 

Ungfisktetthet 

Det ble samlet inn totalt 245 ungfisk av aure ved ungfiskundersøkelsen 10. november 2011. Det ble 
ikke observert andre fiskearter under elektrofisket. Heller ikke Gabrielsen mfl (2000) observerte laks i 

Hovlandselva. Samlet tetthet på de tre stasjonene var hhv. 102, 114 og 73,4 aure per 100 m² (figur 11, 

vedleggstabell A). Det ble fanget fire årsklasser av aure, fra årsyngel til 0+. Tettheten av årsyngel var 

høyest på stasjon 1 nederst i elva, og avtok oppover. På stasjon 3 var 1+ den mest tallrike årsklassen, 
mens det meste av 2+ -årsklassen ble fanget på stasjon 2. Aldersfordelingen, med mest årsyngel, og 

avtagende tettheter av eldre aldersgrupper, er normal. Tettheten av 2+ og 3+ indikerer at en god del av 

disse har gått ut som smolt. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Elektrofiskestasjonene 

 Stasjon 1 over 

 Stasjon 2 over til høyre 

 Stasjon 3 til høyre 

 
 
 

 

 

 

Figur 6. Estimert tetthet av ulike alders-

grupper av ungfisk aure ved elektrofiske på 3 
stasjoner og samlet for Hovlandselva 10. 

november 2011, se også vedleggstabell A.  
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Vekst, kjønnsmodning og biomasse hos ungfisk 

De tre yngste årsklassene av aure var i snitt hhv. 5, 9 og 12 cm (figur 12, vedleggstabell A). Det var 

ingen overlapp mellom årsyngel og 1+, den største årsyngelen var 6,9 cm, mens den minste ettåringen 
var 7,0 cm. Det var betydelig overlapp i lengdefordelingen mellom 1+ (7-13 cm) og 2+ (10-16 cm). 

 

Kjønnsfordelingen blant aure eldre enn 0+ var ca. 1:1 (59 hanner, 56 hunner), og det var heller ingen 

klare forskjeller innen aldersgrupper. Av hannene var 11 kjønnsmodne (19 %), den yngste var en 1+ 
på 9 cm. Ingen av hunnene var kjønnsmodne. Samlet biomasse på de tre stasjonene var i snitt 544 

gram, med variasjon mellom 358 og 755 gram (vedleggstabell A). 

Presmolt 

Det ble fanget til sammen 48 presmolt på de tre stasjonene, en gjennomsnittlig estimert tetthet på 17,3 

per 100 m².  
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figur 7. Lengefordeling av aure fanget i 

Hovlandselva i 2011. NB! En tre år 
gammel aure (3+) på 22 cm er utelatt.  

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0+

1+

2+

n = 244

3+

Lengde (cm)

A
n
ta

l 
fi

sk

 
 

Fangst og gytebestand  

Det er ikke registrert fangst av laks eller sjøaure i Hovlandselva, i følge den offisielle 

fangststatistikken. Tre av de største aurene som ble observert i elven ble fanget, disse var mellom 25 
og 32 cm, skjellprøvene viste at alle var sjøaure, og hadde vært en sommer i sjøen. To av dem var 

utgytte hunner, dette viser at det foregår gyting av sjøaure i elva, men omfanget er ukjent. Det ble ikke 

fanget eller observert laks i elva, verken ungfisk eller gytefisk.  
 

RØDLISTEDE ARTER 

Ål 

Det ble ikke funnet ål i vassdraget ved elektrofisket høsten 2011. Artsdatabanken sitt artskart viser 

heller ingen observasjoner av ål i Eikefjorden, men det er en rekke observasjoner fra både 

Førdefjorden og fra innsjøene og elvestrekningene i det nærliggende Osenvasdraget og fra 
Norddalsfjorden i nord. Vi kan derfor ikke utelukke at ål kan forekomme i Hovlandselva opp til 

vandringshinderet for laks. Vår- og sommertemperaturene i er relativt lave, noe som vanskeliggjør 

forholdene for oppvandring av ålefaringer. Verken Thorvaldsen (2005) eller Gabrielsen mfl.. (2000) 

nevner ål i vassdraget, men ål hadde ikke fokus da disse rapportene ble utarbeidet.  

Elvemusling 

Kunnskapen om utbredelsen av elvemusling i Sogn & Fjordane er god (Kålås 2012). Historisk 

informasjon som ligger samlet hos Fylkesmannen i Sogn & Fjordane viser at det er forekomster av 



 
Rådgivende Biologer AS        Rapport 1530 14 

elvemusling noen steder i Sunnfjord og Nordfjord, men ingen i Sogn. Hele den anadrome delen av 

Hovlandselva er synfart og elektrofisket 10. november 2011, og det ble ikke registrert elvemusling. 
Denne informasjonen er entydig og tilsier at elvemusling ikke er en art som forekommer.  

 

Elvemuslingen 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. Ved en undersøkelse i 2007 

ble 28 vassdrag i Sogn & Fjordane undersøkt for forekomst av elvemusling (Kålås & Overvoll 2007). 

Dette var vassdrag i Sunnfjord og Nordfjord som var plukket ut av Fylkesmannens miljøvernavdeling, 

siden de var spesielt aktuelle ut fra morfologi, berggrunn og geografisk plassering som gjorde det 
sannsynlig at her kunne være bestander av elvemusling. I fire av fem lokaliteter der forekomster av 

elvemusling var kjent fra historisk informasjon ble det påvist elvemusling. Ingen andre eller nye steder 

ble elvemuslingen påvist.  
 

Andre 

Bunndyrene som ble funnet er vanlig forekommende arter, og ingen er på rødlisten.  

 

EUS VANNRAMMEDIREKTIV 

EUs vannrammedirektiv gjelder fra 22. desember 2000, og gir et rammeverk for forvaltninga av alle 
vannforekomster. Direktivet har som et overordet mål at alle vannforekomster skal ha minst ”God 

Økologisk Status” (GØS) innen år 2015. Norge har fått utsetting, og for de vannforekomstene der en 

ikke har minst ”god økologisk status”, skal det utarbeides tiltaksplanar innen 2015 med gjennomføring 

av tiltak for å nå målet innen år 2021. Ved vurderingene av status, skal den økologiske status vurderes 
samlet fra både fysisk tilstand, kjemisk tilstand (vannkvalitet) og biologisk tilstand.  

 

Vurderingen av økologisk status tar hensyn til naturtilstanden og følger denne skala: 1=”Høy status” 
betyr at vannforekomsten har en økologisk status tilsvarende eller svært nær opp til naturtilstand, mens 

2=”god status” kan avvike noe fra naturtilstanden.  

 

1 2 3 4 5 

Høy status God status Moderat status Dårlig status Svært dårlig status 

 

Hovlandsvassdraget er på anadrom strekning, klassifisert etter Vanndirektivet (veileder 1-2009) til å 
være tilsvarende type R-N2, basert på følgende forhold: 

 ”liten” (mindre enn 10 km² felt), (brukt system for ”liten-middels”) 

 ”lavtliggende” (under 200 moh),  

 ”kalkfattig” (1-4 mg Ca/l), 

 ”klart” (farge< 30 mg Pt/l).  

 

Samlet vurdering tilsier at Hovlandselva på anadrom strekning har ”god økologisk status” i 2011. 
Tilstandsvurdering oppsummeres som følger basert på foretatte målinger: 

 Vannkvalitet: Generelt innenfor tilstandsklasse II = ”god” 

 Forsuring: Generelt innenfor tilstandsklasse II = ”god” 

 Bunndyr forsuringsindeks: Raddum indeks I = 1 

 Bunndyr: ”moderat” ASTP indeks, på grensen mot ”god”. 

  Både stasjonær aure og sjøaure med omtrent forventet tetthet av ungfisk. 
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VURDERING AV KONSEKVENSER 

 

 

Hovland kraftverk skal plasseres med utslipp til det vestre løpet av Hovlandseslva nedenfor anadromt 

vandringshinder. Dette medfører flere forhold som kan virke inn på fisk og ferskvannsbiologi i 
vassdraget. Denne vurderingen fokuserer på vassdraget nedstrøms kraftverket, og omtaler ikke 

strekningen mellom inntak og avløp fra kraftverk, der vannføringen vil bli redusert. Nedstrøms utløp 

fra kraftverk vil den samlete vannføring i vassdraget i all hovedsak bli som tidligere.  
 

Nedenfor fylkesveien deler imidlertid Hovlandselva seg i to løp, og kraftverkets driftsvannføring er 

planlagt sluppet til det østre løpet, hvilket betyr at det vestre løpet får en sterkt redusert vannføring. 

 

ANLEGGSFASE 

I anleggsfasen vil tilførsler fra anleggsområdene, som kan inneholde steinstøv og sprengstoffrester, 

kunne vaskes ut og føres til vassdraget. Dette kan medføre skader på fisk og ferskvannsorganismer, og 

også medføre tilslamming av gytegroper for fisken i vassdraget nedstrøms. Slike tilførsler må søkes 

begrenset, selv om anleggsarbeidet i det store perspektivet er av kort varighet. Vassdraget er også 
bratt, og har periodevis betydelige flomvannføringer, slik at tilførsler av slikt finpartikulært materiale i 

all hovedsak vil bli spylt vekk og fraktet til fjorden ved første større flom.  

 

REDUSERT VANNFØRING I VESTRE LØP 

I konsesjonen er Hovland kraftverk pålagt å slippe 50 l/s i minstevannføring gjennom hele året. Det 
tilsvarer alminnelig lavvannføring ved inntak, og restfeltet nedenfor inntaket er på 1,5 km². Dette 

bidrar til en gjennomsnittlig vannføring ved kraftstasjon på omtrent 75 l/s. Denne vannføringen 

fordeles på de to elveløpene like nedenfor fylkesvei 542. Kraftverkets driftsvannføring er planlagt 
sluppet til det østre løpet, hvilket betyr at det vestre løpet får en sterkt redusert vannføring.  

 

Det vestre løpet har trolig størst betydning for gyting og oppvekst av ungfisk, dette løpet har også den 
eneste hølen i vassdraget der større fisk kan stå i perioder med liten vannføring (foto forsiden). Det vil 

få middels negativ konsekvens for fisk og ferskvannsbiologi om vannføringen i vestre sideløp blir 

redusert så mye som planlagt.  

 

GASSOVERMETNING  

En gassovermetning i utløpsvann fra kraftverk kan føre til fiskedød. Slik gassovermetning forutsetter 
at det suges inn luft i inntaket. Dersom inntaket er tilstrekkelig neddykket vil en i stor grad unngå 

faren for luftinnsug og dermed unngå fare for gassovermetning i utløpsvannet. Lufting av avløpet etter 

turbinen i kraftstasjonen vil også bidra til å redusere eventuelle problemer med gassovermetning. Slike 
tekniske løsninger er velkjente og utprøvd, og det forventes derfor ikke at situasjoner med 

gassovermetning vil oppstå. 

 

UTFALL/DRIFTSSTANS 

I forbindelse med eventuelle utfall i kraftstasjonen ved brå driftsstans, vil vannføringen nedstrøms 
utløpet kunne endres brått. Dette vil i ekstreme tilfeller kunne endre vannføringen fra største 

driftsvannføring til bare deler av minstevannføringen, og gi en rask tørrlegging av elven som er utsatt 

for tørrfall nedstrøms avløpet. Dette kan medføre problem for fisk som ”strander”, selv om 
hyppigheten av slike episoder er antatt å være relativt sjelden og samlet effekt på produksjonen i elven 

er forventet å være mindre enn 20 %. 
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AVBØTENDE TILTAK 

 

MILJØHENSYN OG MILJØTILTAK 

Planlagt anleggsarbeide like oppstrøms anadrom strekning må søke å hindre tilrenning av tilførsler fra 

anleggsområdet med potensiale for avrenning av sprengsteinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i 

anleggsfasen. Avrenningsvann fra anleggsområdet må generelt sedimenteres før det går til vassdraget.  
 

VANNFØRING I VESTRE LØP  

For å sørge for at vestre løp i Hovlandselva også får sin del av driftsvannføringen fra kraftverket, 

foreslås det å etablere en overføringsgrøft til det vestre løpet, slik at en fordeler avløpsvannet 

noenlunde likt på de to elveløpene. Dette må ikke utformes slik at elveløpet sperres for den naturlige 
vannføringen som renner til denne elvstrekningen. 

 

DIMENSJONERING AV FORBISLIPPINGSVENTIL 

For å hindre brå vannstandsvariasjoner nedenfor kraftverket ved eventuelt utfall i stasjonen, kan det 

etableres forbislippingsventil i kraftverket. Behov for forbislipp antas å ha en varighet på inntil en halv 
time etter utfall / stans i kjøringen, og bør være i størrelsesorden 30 % av maksimal driftsvannføring. 

Etter dette vil endringen være avdempet ved at overløp på inntaksdammen er nådd ned til den aktuelle 

strekningen. 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.  
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VEDLEGG 

 
VEDLEGGSTABELL A. Aure, Hovlandselva10. november 2011. Fangst per omgang og estimat for tetthet med 

konfidensintervall. Lengde(mm), med standard avvik (SD), og maks. og minimumslengder og biomasse (g) for 

hver aldersgruppe på hver stasjon og totalt. Dersom konfidensintervallet overstiger 75 % av estimatet, benyttes 

et estimat som går ut fra at fangsten utgjør 87,5% av det som var av fisk på det overfiska området, 

konfidensintervall er da ikke oppgitt.  

 

Stasjon

nr 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antal Estimat 

antal 

95 % 

c.f. 

Fangb. Lengde (mm) Biomasse 

(g/100 m²) 1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  Gj. Snitt SD Min Max 

1 0 31 17 15 63 91,3 41,4 0,32 48,2 6,1 37 61 72 
100 m² 1 16 2 1 19 19,1 0,8 0,81 94,3 7,6 81 108 156 

 2 3 1  4 4,0 0,5 0,78 134,3 7,5 126 144 94 

 3 1   1 1,0 0,0 1,00 154,0 - 154 154 35 

 Sum 51 20 16 87 101,7 17,1 0,48     358 
 Sum 

>0+ 
20 3 1 24 24,2 0,9 0,81     286 

 Presmolt 9 1 0 10 10,0 0,2 0,91 120,5 20,2 100 154 181 

2 0 20 16 11 47 80,7 65,0 0,25 48,6 5,4 40 59 52 
100 m² 1 22 6 3 31 32,2 3,1 0,66 83,1 6,8 70 103 167 

 2 23 2  25 25,0 0,2 0,92 117,5 13,6 99 161 405 

 3 2   2 2,0 0,0 1,00 174,5 67,2 127 222 130 

 Sum 67 24 14 105 114,1 10,4 0,57     755 
 Sum 

>0+ 
47 8 3 58 58,6 1,8 0,79     702 

 Presmolt 20 1 0 21 21,0 0,1 0,95 127,2 24,5 103 222 468 

3 0 13 4 3 20 27,2 5,8 0,57 62,0 6,0 49 69 54 
80 m² 1 17 8 5 30 43,9 12,7 0,47 98,8 13,2 79 125 326 

 2 2   2 2,5 0,0 1,00 143,0 5,7 139 147 66 

 3 1   1 1,3 0,0 1,00 177,0 - 177 177 67 

 Sum 33 12 8 53 73,4 11,1 0,54     513 
 Sum 

>0+ 
20 8 5 33 46,2 9,7 0,52     459 

 Presmolt 12 3 2 17 22,3 3,3 0,64 118,4 20,0 100 177 343 

Samla 0 64 37 29 130 65,2 18,7 0,34 50,5 7,6 37 69 60 
280 m² 1 55 16 9 80 30,1 2,2 0,63 91,6 12,0 70 125 209 

 2 28 3 0 31 11,1 0,1 0,91 121,3 14,8 99 161 197 

 3 4 0 0 4 1,4 0,0 1,00 170,0 40,2 127 222 78 

 Sum 151 56 38 245 97,6 7,3 0,53     544 
 Sum 

>0+ 
87 19 9 115 42,0 1,5 0,72     484 

  Presmolt 41 5 2 48 17,2 0,4 0,83 122,7 22,1 100 222 330 

 
 

 

 

 


