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FORORD 
 

Rune Larsen planlegger å bygge Lygre Kraftverk i Fusa kommune. Anlegget vil utnytte fallet mellom 

høydekotene 116 og 12 m i Lygreselva. For å sikre en mer stabil vannføring i Lygreselva, planlegges 

det en dam ved utløpet av Krokvatnet (142 moh.).  
 

På oppdrag fra Rune Larsen har Rådgivende Biologer AS gjennomført en konsekvensvurdering av 

biologisk mangfold (rødlistearter, terrestrisk miljø og akvatisk miljø).   
 

Rapporten har til hensikt å oppfylle de krav som Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) stiller 

til dokumentasjon av biologisk mangfold og vurdering av konsekvenser ved bygging av småkraftverk. 
Det må presiseres at prosjektet er så lite at det ikke er krav om konsekvensutredning etter Plan- og 

bygningsloven, noe som nødvendigvis gjenspeiles i utredningens omfang og detaljeringsgrad.  

 

Linn Eilertsen er cand. scient. i naturressursforvaltning med spesialisering innen GIS, Steinar Kålås er 
cand. scient i zoologisk økologi med spesialisering innen akvatisk økologi og Per Gerhard Ihlen er 

dr.scient i botanikk med spesialisering på kryptogamer (lav og moser). Rådgivende Biologer AS har 

selvstendig eller sammen med andre konsulenter utarbeidet over 250 konsekvensutredninger for 
tilsvarende prosjekter. Rapporten bygger på befaring til influensområdet den 5. november 2009 av 

Steinar Kålås og den 9. juni 2010 av Linn Eilertsen, fotografier, samt skriftlige og muntlige kilder.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Rune Larsen for oppdraget. 
 

 

 
Bergen, 2. mai 2012 
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SAMMENDRAG  
 

Eilertsen, L., Kålås S. & P.G. Ihlen 2012. 

 Lygre Kraftverk, Fusa kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold. 
 Rådgivende Biologer AS rapport 1543, ISBN 978-82-7658-914-6, 37 sider. 
 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Rune Larsen, utarbeidet en konsekvensvurdering av 

biologisk mangfold i forbindelse med planlegging av Lygre kraftverk i Fusa kommune. Lygre 

kraftverk skal utnytte fallet i Lygreselva mellom høydekote 116 m og 12 m. Vannveien skal etableres 
som rør i grøft på østsiden av elven. For dempe flomtoppene i halve nedslagsfeltet, planlegges det 

også et passivt reguleringsmagasin ved utløpet av Krokvatnet (146 moh.).  

 

TERRESTRISK MILJØ 
 

Verdifulle naturtyper 

Det er registrert en naturtype, hagemark, i influensområdet med verdi C. Det er ellers vanlige 

vegetasjonstyper i tiltaks- og influensområdet og ingen som er regnet som truede. Temaet naturtyper 
vurderes derfor til liten verdi. Vannveien skal gå som rør i grøft og denne vil berøre den registrerte 

naturtypen. Traseen går langs kanten av hagemarken og området som blir påvirket av hogst vil være 

relativt lite. Virkningen av tiltaket for verdifulle naturtyper vurderes som middels negativt. 

 

Karplanter, moser og lav 

Vegetasjonen i tiltaksområdet består for det meste av blåbærskog og røsslyng-blokkebærskog og er 

svært kulturpreget i nedre del. Det er lite vegetasjon i kantsonen til Krokvatnet, men i Stegvatnet er det 
en smal sone med gråor-heggeskog og elvesnelle-starr-sump på nordvestsiden. Helt nord i Stegvatnet 

kommer det en liten bekk inn fra Taskedalstjørna og der er det et lite myrparti dominert av torvmoser. 

Floraen er liten til middels rik og består av vanlige og vidt utbredte arter. Dette tilsier at temaet får 
liten verdi. Tiltaket medfører noe hogst langs planlagt rørgate og traktorvei, redusert vannføring i 

Lygreselven og regulering av Krokvatnet. Virkningen vurderes å være liten negativ for karplanter, 

moser og lav.  

 

Fugl og pattedyr 

Faunaen består i hovedsak av vanlige og vidt utbredte arter, men sannsynlig hekkelokalitet for 

fossekall, leveområde for spettefugler (viltvekt 3) og to spillplasser for storfugl (viltvekt 3) i 
influensområdet gjør at temaet fugl og pattedyr vurderes til middels verdi. På grunn av støy og økt 

trafikk forventes fugl og pattedyr å bruke området noe mindre i anleggsperioden. Den reduserte 

vannføringen vil også være negativ for fossekall. Virkningen av tiltaket vurderes å være liten negativ 
for fugl og pattedyr.  

 

Samlet sett er temaet terrestrisk miljø vurdert til liten til middels verdi. Tiltaket har middels negativ 

virkning for verdifulle naturtyper, liten negativ virkning for karplanter, moser og lav og liten negativ 
virkning for fugl og pattedyr. Samlet sett gir dette liten til middels negativ virkning for terrestrisk 

miljø. 

 Vurdering: Liten til middels verdi og liten til middels negativ virkning gir liten til middels 

negativ konsekvens (-/--) 
 

AKVATISK MILJØ 
 

Verdifulle ferskvannslokaliteter 

Det ble ikke registrert verdifulle ferskvannslokaliteter på befaring og det blir følgelig ingen virkning 
på dette temaet.  
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Fisk og ferskvannsorganismer 

Det finnes laks og sjøørret i nedre deler av vassdraget og anadrom strekning er 475 m til sannsynlig 

vandringshinder og 650 meter til en foss ved ca. høydekote 40 m som er endelig vandringshinder. 
Totalt produktivt areal for lakseførende strekning i Lygreselva er rundt 1500 m

2
, så lite at det trolig 

ikke er snakk om en egen bestand av laks. Laksen er trolig avkom etter rømt oppdrettslaks. Berørt 

elvestrekning oppstrøms anadrom strekning har knapt leveområder for aure, og auren som finnes på 

dette partiet er fisk som har sluppet seg ned fra høyereliggende områder.  
 

Innløpselvene til Krokvatnet har gode forhold for gyting, og en regulering vil ikke redusere 

gytemulighetene for aure i innsjøen. Det er ingen vandring av fisk opp fra Stegvatnet, og en dam vil 
dermed ikke hindre fiskens vandring i vassdraget. Redusert vannføring vil gi noe redusert produksjon 

og kan medføre endret artssammensetning av bunndyr på berørt strekning. Ål (CR) finnes i vassdraget 

og er verdi- og konsekvensvurdert under rødlistearter. Det ble ikke observert elvemusling (VU) i elven 
under feltarbeidet, og det ble heller ikke funnet larver av elvemusling på gjeller fra fiskene som ble 

samlet inn. Det regnes derfor som sikkert at det ikke er elvemusling i Lygreselva. 

 

Samlet sett er temaet akvatisk miljø vurdert til middels verdi. Tiltaket har samlet sett liten negativ 
virkning for akvatisk miljø.   

 

 Vurdering: Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-)  

 

RØDLISTEARTER 
 

Det foreligger ingen rødlisteforekomster tilknyttet terrestrisk miljø innenfor influensområdet i 

Artsdatabankens artskart, Naturbasen eller Rovbasen. Ål (CR) finnes i vassdraget og temaet vurderes 

derfor å ha middels verdi. Turbinen ved vanninntaket vil gi økt dødelighet for ål. Siden det forventes 
at få ål vil vandre opp til inntaket vurderes virkningen av tiltaket være liten negativ for ål.  

 

I Lygreselva ble det ikke observert elvemusling (VU) i elven under feltarbeidet, og det ble heller ikke 
funnet larver av elvemusling på gjeller fra fiskene som ble samlet inn. Det regnes derfor som sikkert at 

det ikke er elvemusling i Lygreselva. 

 

 Vurdering: Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  

 

OPPSUMMERING 
 
En oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av planlagt Lygre kraftverk inkludert regulering 

av Krokvatnet er vist i tabell 1.  

 

Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Lygre kraftverk. 

Tema 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 
  Virkning 

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

Terrestrisk miljø ----------------------- 

             

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

                                    

Liten til middels 

negativ (-/--) 

Akvatisk miljø ----------------------- ----------------------------------------------------------  

                                                                 Liten negativ (-) 

Rødlistearter ----------------------- 

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

                                          Liten negativ (-) 

 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 

Tiltaket vil gi marginalt økte skatteinntekter til Fusa kommune. I anleggsfasen vil tiltaket generere noe 

sysselsetting og økt lokal omsetning. For gårdsbruket til grunneier vil kraftverket bidra med inntekter 
som vil stimulere til videre drift av gården og opprettholdelse av kulturlandskapet. I tillegg er veien 
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som skal etableres i forbindelse med småkraftverket viktig for grunneierne, både med tanke på 

skoguttak og bygging av støl.   

 

 Tiltaket gir liten positiv virkning på samfunnsmessige interesser (+). 

 

AVBØTENDE TILTAK 
 

Det anbefales at rørgaten plasseres slik at man unngår hogst i hagemarken øst for skytebanen. Det er 

foreslått en minstevannføring på 30 l/s hele året. Dette vil til en viss grad redusere de negative 
virkningene av en utbygging. Flomoverløp og restvannføringen (på 25 % av middelvannføringen) vil 

også avbøte for dette. Hvis det blir tegn til gjengroing med tykt mosedekke i elva, kan det være viktig 

at det ved jevne mellomrom (for eksempel hvert femte år) går store flommer i elva, slik at 
konkurransesvake pionerarter kan etablere seg. 

 

Noen mulige avbøtende tiltak for ål er at det installeres feller som fanger ålen før inntaket, slik at den 

kan fraktes forbi, det kan etableres innretninger som leder ålen forbi inntaket eller kraftverket kan 
stoppes i utvandringsperioden for ål. Effekten av slike tiltak har vært variable og det kreves stor grad 

av spesialtilpassing av tiltakene i hvert enkelt tilfelle. 
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LYGRE KRAFTVERK 
 

Lygre Kraftverk planlegger å utnytte fallet i Lygreselva mellom høydekotene 116 m og 12 m. 

Vannveien skal etableres som nedgravd rør i grøft på østsiden av elva. Kraftstasjonen bygges i dagen 
ved høydekote 12 m, med avløp i elven. Det er skissert to alternativer for inntak i figur 1. Det er det 

nederste inntaket ved høydekote 116 m som er hovedalternativet.  

 

 
 

Figur 1. Oversiktsbilde med inntegnet vannvei, kraftstasjon og inntak for Lygre kraftverk (kilde: 

Norconsult AS). Det skal også etableres en dam i Krokvatnet som ikke er inntegnet her, men i kartet i 
vedlegg 3.  

 

For å fange opp noe av flomtoppene i halve nedslagsfeltet, planlegges et passivt dempingsmagasin i 

Krokvatnet (se vedlegg 3). Fram til for ca. 50 år siden var det en stemme i Krokvatnet som ble brukt i 
forbindelse med fløting. Dammen planlegges å ha en høyde på 0,85 m, tilsvarende høyden til den 
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gamle stemmen. Dammen skal ha et åpent utløpsrør på ca. 400 mm i diameter som kan maksimum 

levere 440 l/s, noe som tilsvarer halvparten av slukevna til turbinen. Stegvatnet har i dag en intakt 

stemme med en åpning som er 1,5 m bred og 0,8 m høy, som gir en maksimum gjennomstrømming på 
3,6 m³/s (pers. medd. Rune Larsen).  

 

Middelvannføringen for Lygreselva er beregnet til 480 l/s (NVE, notat 200504509-2). Alminnelig 

lavvannføring er antatt å være rundt 20 l/s. Lavvannføringer inntreffer som oftest på vinteren. 
Beregnet minstevannsføring er satt til 6 % av middelvannføringen, det vil si 30 l/s nedenfor inntaket. 

Maksimal slukevne for kraftverket er på 850 l/s og minimum slukevne er på 43 l/s.  

Energiproduksjonen vil ligge på 2,7 GWh/år (med regulering av Krokvatnet). Tunet på Lygre gård vil 
bli brukt til riggområde. Det er planlagt jordkabel fra kraftstasjonen til eksisterende høyspentlinje.  

 

Figur 2 viser Lygreselvas nedbørfelt, utarbeidet av NVE i notat fra 2005, utarbeidet med 
utgangspunkt i inntak ved høydekote 112 m (Lygre kraftverk vil ha inntak ved 116 m.). Nedbørfeltet 

har sitt høyeste punkt ved ca. 673 moh.(Gravdalshorga) i nordøst. Ca. 24 % av nedbørfeltet er over 

den klimatiske tregrensen. 

 

 

Figur 2. Lygreselvas nedbørfelt (NVE, notat 200504509-2), med utgangspunkt i beregninger fra et 
inntak ved høydekote 112 m. Planlagt inntak for Lygre kraftverk er ved 116 m.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

EKSISTERENDE DATAGRUNNLAG  

Vurderingene i rapporten baserer seg delvis på foreliggende informasjon, samt på befaring av Steinar 

Kålås den 5. november 2009 og Linn Eilertsen den 9. juni 2010 langs Lygreselva fra planlagt 

kraftstasjon (12 moh.), til planlagt inntak (116 moh.), rundt Stegvatnet og opp til Krokvatnet. Det var 

sol og pent vær begge dagene da feltarbeidet ble utført. Det er også sammenstilt resultater fra 
foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt direkte kontakt med forvaltning og lokale 

aktører. Det er presentert en liste over referanser og muntlige kilder i referansekapittelet. For denne 

konsekvensutredningen vurderes datagrunnlaget som godt: 3 (jf. tabell 2). 
 

Tabell 2. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

METODE FOR VERDISETTING OG KONSEKVENSVURDERING  
Denne konsekvensutredningen er bygd opp etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet i 

Håndbok 140 om konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2006). Fremgangsmåten er utviklet for å 

gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare.  

 

TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 

spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 

Liten                              Middels                                Stor 

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

                               Eksempel 

 

TRINN 2: TILTAKETS VIRKNING 

 
Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) 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 dersom tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra 

stor negativ til stor positiv virkning (se eksempel under). 
 

 
 

 Virkning 

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

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

                                                                                  Eksempel 
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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 (se figur 3).  

 

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av verdi, virkning og konsekvenser 
er gjengitt i kortversjon. 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. 

 

Figur 3. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et 
tema framkommer ved å sammenholde områdets verdi 

for det aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang på 

temaet. Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra 

meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 

angir ingen virkning og ubetydelig/ingen konsekvens 

(etter Statens Vegvesen 2006). 
  

BIOLOGISK MANGFOLD 

For temaet biologisk mangfold, som i denne rapporten er behandlet under overskriftene rødlistearter, 
terrestrisk miljø og akvatisk miljø, følger vi malen i NVE Veileder nr. 3-2009, ”Kartlegging og 

dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk” (Korbøl mfl. 2009). Truete 

vegetasjonstyper følger Fremstad & Moen (2001) og skal i følge malen være med for å gi verdifull 
tilleggsinformasjon om naturtypene dersom en naturtype også viser seg å være en truet 

vegetasjonstype. I tillegg til Fremstad & Moen (2001), er registrerte naturtyper også vurdert i forhold 

til rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Denne oversikten, som følger NiN-systemet 

(Halvorsen mfl. 2009), har med den siste oppdaterte kunnskapen om naturtyper i vurderingene av 
truethetskategoriene.  I tillegg til Fremstad & Moen (2001), er registrerte naturtyper også vurdert i 

forhold til rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011). Denne oversikten, som følger NiN-

systemet (Halvorsen mfl. 2009), har med den siste oppdaterte kunnskapen om naturtyper i 
vurderingene av truethetskategoriene.  

 

Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 3. 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1543  12 

Tabell 3. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene innen biologisk mangfold.  

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Terrestrisk miljø 

Verdifulle naturtyper 

Kilder: DN-håndbok 13,  

NVE-veileder 3-2009, Lindgaard 

& Henriksen (2011) 

 Naturtypelokaliteter med verdi A 

(svært viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

B (viktig) 

 

 Naturtypelokaliteter med verdi 

C (lokalt viktig) 

 

Karplanter, moser og lav 

Kilde: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006) 

 Områder med stort artsmangfold i 

nasjonal målestokk 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

Fugl og pattedyr 

Kilder: Statens vegvesen –

håndbok 140 (2006),  

DN-håndbok 11 

 Områder med stort artsmangfold i 

nasjonal målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

 Områder med stort 

artsmangfold i lokal eller 

regional målestokk 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

 Områder med arts- og 

individmangfold som er 

representativt for distriktet 

 Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1 

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 

Kålås mfl. (2010) 

 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 

 

NAVNSETTING 

Nomenklaturen samt norske navn følger Artskart på Artsdatabankens nettsider 

(www.artsdatabanken.no). Navnsettingen på kryptogamer (moser, lav og sopp) varierer ettersom 

taksonomien endres (se for eksempel Santesson m. fl. 2004). Derfor skrives det vitenskapelige navnet 
i parentes etter det norske navnet første gang arten nevnes i teksten. Senere skrives bare det norske 

navnet. For artene som ikke har noe norsk navn, nevnes bare det vitenskapelige.  

 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 

planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 

 

Tiltaksområdet til Lygre kraftverk omfatter dam/inntaksområde i Lygreselva, vannvei (rør i 
grøft)/traktorvei, kraftstasjon og dam i Krokvatnet.  

 

Influensområdet Når det gjelder biologisk mangfold, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne 

bli påvirket, særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere 
både geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. For vegetasjon kan en grense 

på 20 m fra fysiske inngrep være rimelig (men ofte mer i områder med fosserøykpåvirkning), mens det 

for viltarter vil kunne dreie seg om vesentlig mer grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. Hele 
elvestrekningen mellom inntak og utløp kraftverk vil også inngå i influensområdet, siden den i 

perioder vil miste deler av sin vannføring. I tillegg omfattes hele Stegvatnet og Krokvatnet i 

influensområdet.  

 

http://www.artsdatabanken.no/
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OMRÅDEBESKRIVELSE  
 

GENERELT 

Lygreselva renner sørover med utløp i Lygrespollen ved Lygre helt sør i Fusa kommune i Hordaland 

(figur 4). Elven har i hovedsak sin opprinnelse fra Stegvatnet (126 moh.) og Krokvatnet (146 moh.).  

Prosjektet utnytter et 6,6 km² stort nedbørsfelt og middelvannføringen i elven er beregnet til 480 l/s 

((NVE, notat 200504509-2). Tilløp fra et lite restfelt (0,57 km²) på vestsiden av Lygreselva renner i 

elven i tillegg til minstevannføringen. I et gjennomsnittlig år er restvannføringen beregnet å være 25 % 

av middelvannføringen på regulert strekning (NVE, rapport 201003692-2).   

 

 

Figur 4. Beliggenheten til Lygreselva i Fusa kommune (rød skravering er Yddal og Geitaknottane 

naturreservat).  

Nedbørfeltet har sitt høyeste punkt ved ca. 673 moh.(Gravdalshorga) nordøst (figur 2). Ca. 24 % av 

nedbørfeltet er over den klimatiske tregrensen. Elven renner, med unntak av et rolig parti ved planlagt 

inntak, relativt bratt på berørt strekning. Fra planlagt kraftstasjon bukter elven seg rolig gjennom 

kulturlandskapet.  

 

Tiltaksområdet ligger inntil Yddal naturreservat (figur 4), som er et stort og lite påvirket 

barskogsområde, hovedsaklig bestående av blåbærfuruskog. Området er vernet med bakgrunn i at 

dette er et av få gjenværende store barskogsområder i Vest-Norge som er lite påvirket av tekniske 

inngrep. Yddal naturreservat grenser til Geitaknottane naturreservat i øst. Geitaknottane blir utenfor 

influensområdet for Lygre kraftverk.   

 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen i influensområdet består i sin helhet av fyllitt og glimmerskifer. Dette er bergarter som 
forvitrer lett og gir gode forhold for næringskrevende vegetasjon. Løsmassene i influensområdet består 

av tynt morenedekke fra utløpet av Lygreselva og nordover til ca. høydekote 120 m (figur 5).  
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Klimaet er preget av mye nedbør og i snitt ligger årsnedbøren mellom 3000 og 4000 mm. 

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 ˚C. Influensområdet er preget av milde vintre 

og februar som er kaldeste måned har i snitt en temperatur mellom 0-3˚C. Sommertemperaturen ligger 
i snitt på rundt 15˚C i juli.  

 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord 

og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner (se også Dahl 1998). Tiltaksområdet ligger i sørboreal vegetasjonssone. Typisk 

for sonen er et sterkt innslag av arter med krav til høy sommertemperatur.  

 
Mens vegetasjonssoner henger sammen med variasjoner i sommertemperatur, henger 

vegetasjonsseksjoner sammen med forskjeller i oseanitet der luftfuktighet og vintertemperatur er de 

viktigste klimatiske faktorene. Influensområdet ligger i den klart oseaniske vegetasjonsseksjonen, en 
seksjon som er preget av vestlige vegetasjonstyper, men østlige trekk forekommer (Moen 1998).  

 

 

 

Figur 5. Kart som viser løsmasseavsetninger i influensområdet til Lygre kraftverk (www.ngu.no/kart/-
arealis). 
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VERDIVURDERING 
 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
 

Biologisk mangfold i Fusa kommune er noe kjent. Fusa kommune har gjennomført 
naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 (Bratli 2003) som er tilgjengelig i Direktoratet for 

naturforvaltnings Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). I Naturbasen er det også 

informasjon om viltregistreringer fra viltkartleggingen som ble utført av Overvoll & Stadaas (2003). 
Det foreligger noen få artsregistreringer i Artsdatabankens Artskart (www.artskart.no). Oversikt over 

verdisatte områder for biologisk mangfold er vist på kart i vedlegg 3.  

 

TERRESTRISK MILJØ  
 

Verdifulle naturtyper 

I et lite dalsøkk øst for Lygreselva er det et større parti med blåbær-hasselkratt (D1d), se figur 6C. 
Skogen er forholdsvis ung og preget av beite og kan karakteriseres som en hasselhage. Dette partiet er 

avgrenset som naturtypen hagemark (D07) og verdisatt til C – lokalt viktig. Mer informasjon om 

naturtypen, samt avgrensing, finnes i vedlegg 1 og 2. 

 

I to partier av Lygreselva skjærer elva seg ned i terrenget, men disse partiene er for små, både i 

utstrekning og i avstand fra topp til elveløp, til å kunne karakteriseres som bekkekløfter. I Naturbasen 
er Lygrespollen registrert som naturtypen sterk tidevannsstrøm med B-verdi (figur 10), men denne 

naturtypen blir utenfor influensområdet, siden kraftstasjonen planlegges et godt stykke ovenfor utløpet 

i Lygrespollen. Det samme gjelder en strandeng- og strandsump med C-verdi registrert på vestsiden av 

Lygreselvas utløp, som blir utenfor influensområdet (figur 10). I følge Korbøl mfl. (2009) gir 
forekomst av naturtyper med verdi C, liten verdi. Ingen truete vegetasjonstyper ble registrert på 

befaringen (Fremstad & Moen 2001), men elveløp regnes som en rødlistet naturtype med status nær 

truet (NT) av Lindgaard & Henriksen (2011). Temaet verdifulle naturtyper vurderes til liten verdi. 
 

Karplanter, moser og lav 

I det følgende gis en oversikt over artssammensetningen i vegetasjonen i influensområdet. 

Vegetasjonen langs nedre del av Lygreselva er kulturpreget. I de nederste 200 meterne av elva er det 

innmark på begge sider. På vestsiden er det innmark videre oppover til ca. høydekote 40 m. Langs 

elvestrengen er det i dette partiet et tynt belte med gråor, hegg, hassel og ask i tresjiktet og 
småbregnearter i feltsjiktet. Det er også små partier med plantet gran på begge sider elva ovenfor 

innmarken. Fra høydekote 20 m på østsiden og 40 m på vestsiden og opp mot Stegvatnet er 

vegetasjonen en mosaikk av røsslyng-blokkebærfuruskog (A3), blåbærskog (A4) med bjørk og 
småbregneskog (A5). Dominerende treslag er furu og bjørk, men det er også innslag av rogn, gråor, 

selje, hassel og ask spesielt nær elva, samt spredte innslag av eik. Røsslyng-blokkebærfuruskogen og 

blåbærskogen (figur 6A) dominerer på tørre partier, mens det i mer fuktige partier er småbregneskog. 

Generelt er vegetasjonen variert og preget av mye bruk. Det går flere stier opp mot Stegvatnet og 
stedvis er det mye søyleforma einer i busksjiktet (figur 6B). Det ble også funnet styvet ask. På 

østsiden av Lygreselva er det en nedlagt skytebane (figur 6D). 

 

I røsslyng-blokkebær- og blåbærskogene er bjørk og furu dominerende treslag, men også med 

betydelige innslag av rogn, samt spredte innslag av eik. I tillegg finnes mye søyleforma einer i 

busksjiktet.. Av arter i feltsjiktet kan nevnes røsslyng, blokkebær, blåbær, gauksyre, hengeving, 
skrubbær, lusegras, smyle og einstape. Nærmest elven, der det er mer fuktig, er det mest 

småbregneskog med gråor, ask, selje og hassel i tresjiktet. I feltsjiktet er det skogburkne, fugletelg, 

hengeving, mjødurt, gullris, kattefot (figur 9B), hvitveis og spredte innslag av mer krevende arter som 
myske, junkerbregne (figur 9C), grønnburkne og storkransemose (Rhytidiadelphus loreus). Langs 

elven er det også innslag av typiske fjellarter som fjellmarikåpe og fjellfrøstjerne.  

http://www.artskart.no/
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A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 

Figur 6. Vegetasjonen ved Lygreselva. A: Øvre del av elven med røsslyng-blokkebærfuruskog og 
blåbærskog med bjørk på sidene. B: Parti med store søyleforma einer. C: Hasselhage øst for elva. D: 

Løvskog, planta gran og spredte søyleforma einer i området rundt skytebanen. Foto: Linn Eilertsen 

 

Det er svært sparsomt med vegetasjon i Krokvatnet og spesielt på nordøstsiden er det høye bratte 

fjellvegger helt inntil vannet. Den tilgrensende vegetasjonen her består av blåbærskog (A4) og 
røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) med furu som dominerende treslag. I Stegvatnet er det et lite 

myrparti i nord, der det kommer inn en liten bekk fra Taskedalstjørna (figur 8). Myrpartiet er relativt 

fattig og domineres av torvmoser og torvull. På nordvestsiden av Stegvatnet er det et smalt belte med 
gråor-heggeskog (C3). I tresjiktet er det mest gråor og noe vier, mens det i feltsjiktet er blant annet 

mjødurt, myrhatt, storbjørnemose, bekkeblom og elvesnelle. Mot nord sprer disse artene seg noe 

utover myrpartiet. I et ganske bredt belte ut fra myrpartiet og sumpskogen er det elvesnelle-starr-sump 
med flaskestarr-utforming (O3b), figur 7. I vannet er det flytebladvegetasjon med tusenblad, tjønnaks 

og nøkkerose. 

 

Elvebunnen i Lygreselven er for det meste blankskurt og bekketvebladmose (Scapania undulata) 
dominerer på stein i og langs elva. I tillegg ble det registrert bergsotmose (Andreaea rupestris), 

bekkevrangmose (Bryum cf. pseudotriquetrum) og de noe mer kalkrevende skjøtmose og 

vegkurlemose (Didymodon cf. fallax).  
 

På fuktige bergvegger nær elva ble det registrert vanlige arter for dette substratet, bl.a. mattehutre 

(Marsupella emarginata), buttgråmose (Racomitrium aciculare), bekkerundmose (Rhizomnium 
punctatum), brun korallav (Sphaerophorus globosus), bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum), 
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krusknausing (Grimmia torquata), kysttornemose (Mnium hornum), stortujamose (Thuidium 

tamariscinum), stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og kystpute (Cladonia subcervicornis). 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figur 7. Nordøstlige deler av Stegvatnet, 

med elvesnelle-starr-sump, flaskestarr-
utforming (O3b) i forgrunnen og gråor-

heggeskog (C3) til venstre i bildet. I 

bakgrunnen er det bratte fjellvegger. Foto: 

Linn Eilertsen.  
  
 

Figur 8. Flyfoto som viser det lille myrpartiet nord i Stegvatnet og den smale sonen med 

sumpskog/kratt (kilde: www.ngu.no/arealis). I Krokvatnet er det ingen større myr- eller sump-partier. 

 

http://www.ngu.no/arealis
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A: 

 

B: 

 

C:

 

Figur 9. Noen arter i Lygreselva. A: Krusfellmose (Neckera crispa) på bergvegg. B: Vanlig kattefot. 
C: Hinnebregne og junkerbregne på berg rett oppstrøms planlagt inntak. Foto: Linn Eilertsen. 

 

Det er få typiske oseaniske arter i Lygreselva og på befaringen ble det registrert hinnebregne (figur 
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9C), fjordtvebladmose (Scapania nemorea) og storstylte (Bazzania trilobata). Derimot er det flere mer 

eller mindre kalkkrevende arter som krusfellmose (Neckera crispa), saglommemose (Fissidens 

adianthoides), kammose (Ctenidium molluscum), sumplundmose (Brachythecium rivulare) og 
putevrimose (Tortella tortuosa).Det mest interessante funnet i Lygreselva er av ullmose (Trichocolea 

tomentella) i skogbunnen helt inntil elva ved høydekote 40 m. Ullmose er en varmekjær art som 

opptrer mest i humide skoger (Damsholt 2002) og er vanlig på fuktig, relativ rik jord under bregner, 

dels også på overgrodde mindre blokker. Her ble det også registrert skogfagermose (Plagiomnium 
affine), teppekildemose (Philonotis fontana) og bergpolstermose (Amphidium mougeotii).  

 

Av epifytter på trær langs Lygreselva ble det bare funnet vanlige arter, som for eksempel Lepraria 
lobificans, stubbesyl (Cladonia conioacrea), Micarea prasina, Lophozia sp., matteflette (Hypnum 

cupressiforme) og kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) på bjørk. Alle de registrerte kryptogamene 

er vanlige og vidt utbredte i Norge. 

 

Basert på registreringene fra befaringen, vurderes sannsynligheten for å finne rødlistede eller uvanlige 

karplanter, lav og mosearter som liten. Samlet sett består floraen (inklusive lav og moser) av vanlige 
og vidt utbredte arter og mangfoldet av arter er lite til middels rikt. Temaet karplanter, moser og lav 

har liten verdi.  

 

Fugl og pattedyr 

Det foreligger få artsregistreringer i Artsdatabankens artskart fra influensområdet. I Naturbasen er det 

derimot flere viltregistreringer fra influensområdet (figur 10). Nordvest for Lygreselva er det registrert 

spillplass/parringsområde for storfugl med viltvekt 3. Leveområde for spettefugler er registrert rundt  
og nord for Krokvatnet og har også viltvekt 3. Sør for og delvis overlappende med leveområdet rundt 

Krokvatnet er det registrert enda en spillplass for storfugl med viltvekt 3. Hvitryggspett har også trolig 

influensområdet som leveområde, da det er kjent at den hekker ved Taskedalstjørna, i Yddal 
naturreservat. Hvitryggspett var tidligere rødlistet (Kålås mfl. 2006), men er ikke med i den nye 

rødlista av 2010 (Kålås mfl. 2010).  

 

Et fossekallreir ble observert i Lygreselva på befaring den 9. juni og lokaliteten er sannsynlig 

hekkelokalitet for fossekall, selv om reiret ikke så ut til å ha vært brukt dette året. Fossekall står på 

Bernkonvensjonens liste II og i følge den siste veilederen for kartlegging og dokumentasjon av 
biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (Korbøl mfl. 2009) skal arter på Bern liste II og 

Bonn liste I også vurderes i kapittelet om rødlistede arter. Vi vurderer denne arten for å være såpass 

vanlig i Norge at vi verdi- og konsekvensvurderer den på lik linje med annen fauna. Fossekall er 
imidlertid en fugleart det er viktig å notere seg i forbindelse med vannkraftutbygginger fordi de 

primært er knyttet til rennende vann og ferskvannsbredder gjennom hele året. Fossekall er avhengig av 

åpent og rennende vann for å finne vinterføde (Svorkmo-Lundberg mfl. 2006).  

 

Den øvrige fuglefaunaen består trolig for det meste av vanlige og vidt utbredte arter. Det er ellers en 

god del hjort i området og lia ned mot Austefjorden er vinterbeite for hjort. Dette området blir 
imidlertid utenfor tiltakets influensområde. Faunaen består i hovedsak av vanlige og vidt utbredte 

arter, men sannsynlig hekkelokalitet for fossekall, leveområde for spettefugler (viltvekt 3) og to 

spillplasser for storfugl (viltvekt 3) hever verdien. Temaet fugl og pattedyr vurderes til middels verdi.  

 
Liten verdi for verdifulle naturtyper, liten verdi for karplanter, moser og lav og middels verdi for fugl 

og pattedyr gir en samlet verdi på liten til middels for terrestrisk miljø.  

 Temaet terrestrisk miljø har liten til middels verdi.  
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Figur 10. Kart som viser vilt- og naturtyperegistreringer i influensområdet til Lygre kraftverk 

(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/).  

AKVATISK MILJØ 
 

Verdifulle lokaliteter 
Det ble på befaring den 5. november 2009 ikke registrert verdifulle lokaliteter jfr, DN-håndbok 15 

(2000) om kartlegging av ferskvannslokaliteter. Denne håndboken henviser videre til DN Håndbok 13 

(2007) om naturtyper. Lygreselva kan ikke klassifiseres som noen av ferskvannstypene i DN Håndbok 

13 (2007) og temaet verdifulle lokaliteter får derfor liten verdi. 

 

Fisk og ferskvannsorganismer  

Lygreselva ble synfart fra Stevatn og Krokvatnet til utløp til sjø 5. november 2009. Det var klarvær og 

stille og lufttemperaturen var rundt 4 ˚C. Det ble utført elektrofiske på partier av elven, og det ble 

samlet inn ungfisk av aure og laks for å undersøke om disse hadde larver av elvemusling på gjellene. 
Det ble samme dag samlet inn et referansemateriale av ungfisk i den nærliggende Fossåa der det finnes 

en bestand av elvemusling. 

 

Elven fra Krokvatnet til Stegvatnet er 1 til 3 m bred og renner i stryk og gjennom mindre kulper. Det 
er ikke mulig for fisk å vandre fra Stegvatnet til Krokvatnet. Bunnsubstratet består av stein og blokk, 

og bunnen var kraftig begrodd. I utosen fra innsjøen er det en liten flekk med grus, og gyteområdet her 

er anslått til å være ca 1 m
2
. Det er gode gytemuligheter i innløpene og en tett bestand av aure i 

Krokvatnet (Johnsen mfl 1996). 

 

Fra Stegvatn og ned til planlagt kraftverkplassering renner elven i hovedsak i små stryk med mindre 
kulper mellom. Substrat består av stein og blokk med sand og grus mellom. På roligere parti er 

elvebunnen nær dekket av mose. Deler av elven går over sva. 

Spillplass 

storfugl 

Leveområde 

spettefugler 

Spillplass 

storfugl 

Leveområde 

spettefugler 

Sterke 

tidevannstrømmer 
og strandeng og 

strandsump 
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Aure innløp Stegvatnet nord

Passasjen ut fra Stegvatnet er smal og vannstanden i innsjøen varierer av den grunn mye. Utløpet er 

relativt flatt ca 25 m før det går i stryk. Det er ikke forhold for gyting i utløpet, men i innløpet fra nord 

er det store vidder med gode gyteforhold langt oppover. Elven er her ca 4 m bred, og har bunnsubstrat 
bestående av grus og sand. Vi elektrofisket et område på 60 m

2
, og fant her at tettheten av aure var 

høy. Spesielt ble det funnet mye årsyngel. Alle forventede lengdegrupper ble påvist (figur 11). 

 

Ovenfor planlagt kraftverksplassering finnes det bare ett større flatere parti i Lygreselva som kan være 
stabilt leveområde for resident aure. Dette ligger over endelig vandringshinder for laks og aure, og 

omtrent 200 m nedenfor utløpet fra Stegvatnet og like oppstrøms inntaket. Her ble et område på 100 

m
2
 (30m x 3m) overfisket. 14 aure i størrelsen 69 til 139 mm ble fanget. Det ble funnet aure av alle 

forventede størrelsesgrupper i elven (figur 12). Basert på inntrykket fra elektrofisket vurderes 

tettheten av aure til å være lav, men ikke ulik det som er vanlig for lignende elver på Vestlandet. 

 
200 m ovenfor planlagt kraftverksplassering ligger det endelige vandringshinderet for aure (se 

avgrensing på verdikart i vedlegg 3). Femti meter oppstrøms dette var det mulig å elektrofiske et 

område på 10 m
2
, og fem aure med størrelser fra 121 til 202 mm ble fanget. 

 
Første mulige vandringshinder ligger 25 m ovenfor planlagt kraftverksplassering. Aure og laks klarer 

mest sannsynlig ikke å passere dette punktet, men passering kan ikke helt sikkert utelukkes under alle 

vannføringsforhold. Det var her mulig å overfiske et område på 10 m
2
 med elektrofiskeapparat. Elven 

var i dette området 3-6 m bred, og det ble på dette området fanget fem aure med størrelser fra 64 til 

162 mm.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figur 111. Størrelsen til aure fanget ved elektrofiske i innløpet til Stegvatnet fra nord 5. november 
2009. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Figur12. Størrelsen til auren fanget ved elektrofiske oppstrøms lakseførende strekning i Lygreselva 5. 

november 2009. 
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Lakseførende strekning er 475 til 650 m lang avhengig av hvilken foss som er endelig 

vandringshinder. Det nederste mulige vandringshinderet kan kanskje passeres under visse 

vannføringer, mens fossen 175 m lenger oppe er endelig vandringshinder under alle forhold. Det ble 
ikke funnet laks mellom det mulige og det endelige vandringshinderet, men det ble funnet laks av flere 

aldersgrupper nedenfor første mulige vandringshinder. Dette tyder på at det nederste hinderet er 

vanskelig eller umulig å passere. Strekningen fra planlagt kraftverksplassering og opp til endelig 

vandringshinder har substrat av stein og blokk med litt grus mellom. Elven går her i stryk med noen 
små kulper mellom, og der er få eller ingen muligheter for gyting. Området er heller ikke godt egnet 

som oppvekstområde for fisk. Nedenfor planlagt kraftverksplassering renner elven slakere, og har 

substrat av grus sand og stein. Elven var her ca 3 m bred, hadde i hovedsak dybder ned til 25 cm, men 
høler som var opptil 1 m dype. Elvebunnen var lite begrodd. Områder på totalt 160 m

2
 ble overfisket 

med elektrisk fiskeapparat. Det ble fanget laks og aure i omtrent like store mengder, og i tillegg ble det 

observert et fåtall ål i elven. Ut fra størrelsesfordelingen til fisken ser det ut til at alle forventede 
aldersgrupper av laks og aure var representert i elven (figur 13). Laksene vi fant i elven er trolig 

avkom av rømt oppdrettslaks. 

 

Figur 12. Størrelsen til aure og laks fanget ved elektrofiske på lakseførende strekning i Lygreselva den 
5. november 2009. 

 

Totalt produktivt areal for lakseførende strekning i Lygreselva er rundt 1500 m
2
. Dette arealet er så lite 

at en ikke skal vente å finne en egen laksebestand her, og laksen en nå finner nederst i vassdraget er 

trolig resultatet av gyting fra feilvandret laks eller mest sannsynlig rømt oppdrettslaks. De rødlistede 

artene ål (CR) og elvemusling (VU) omtales under kapitlet om rødlistearter.  

 
Bunndyrfaunaen i vassdraget er ikke analysert, men det er ikke ventet at det forekommer sjeldne eller 

sårbare bunndyrarter.  

 

 Temaet akvatisk miljø har middels verdi.  

 

RØDLISTEARTER 
 

Det foreligger ingen rødlisteforekomster innenfor influensområdet i Artsdatabankens artskart eller 

Naturbasen. I følge Rovbasen til Direktoratet for naturforvaltning er det ikke forekomster av 
rovviltarter i influensområdet (www.rovbase.no). 

 

For å undersøke om elvemusling (VU) finnes i vassdraget ble det under feltarbeidet i november 2009 
sett etter voksne individer av arten på elvebunnen på lakseførende strekning. I tillegg ble det samlet 

inn årsyngel av 21 aure og 14 laks. Disse ble konservert på formalin, og gjellene til disse ble senere 

undersøkt i laboratoriet under lupe for å se om det var larver av elvemusling på disse. Som en 
referanse for våre undersøkelser i Lygreselven ble tilsvarende undersøkelse samme dag utført i Fossåa, 

som også drenerer til Lygrepollen. Der er det kjent at det finnes elvemusling. I Fossåa ble det samlet 

inn årsyngel av 23 aure og 3 laks. Det ble observert voksne elvemuslinger i Fossåa, og det ble funnet 

larver av elvemusling på gjellene til 23 % av aurene. I Lygreselva ble det ikke observert elvemusling i 
elven under feltarbeidet, og det ble heller ikke funnet larver av elvemusling på gjeller fra fiskene som 

ble samlet inn. Det regnes derfor som sikkert at det ikke er elvemusling i Lygreselva.  

 

http://www.rovbase.no/
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Det ble registrert noen få ål nederst på lakseførende strekning under befaring den 5. november 2010, 

men ingen ål ble observert lenger oppe i vassdraget. Ål er kategorisert som kritisk truet (CR) med 

bakgrunn i sterk bestandsreduksjon (Kålås mfl. 2010).  
 

For å undersøke om det finnes biologiske forekomster i influensområdet som er unntatt offentlighet 

(rovfugler, spillplasser, floraforekomster etc.) ble Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 

Hordaland, ved Olav Overvoll, kontaktet i e-post datert den 28. juni 2010.  I svar pr. e-post samme dag 
ble det opplyst at det ikke er kjent slike opplysninger om Lygreselva.  

 

I følge Korbøl m.fl. (2009) gir rødlistearter i kategorien CR stor verdi. Ål forekommer tradisjonelt i 
nedre deler av alle vassdrag som har kontakt med sjøen, slik også i Lygreselva. Det kan ikke utelukkes 

at ål også finnes ovenfor lakseførende strekning, men mengden ål forventes å være liten på dette 

området. Mangel på ferskvannshabitat er ikke årsaken til at ål er kategorisert som kritisk truet og 
Lygreselven og vassdraget har ikke kvaliteter som gjør det til en spesielt god lokalitet for ål. Selv om 

det forekommer en rødlisteart med status kritisk truet (CR) i tiltaksområdet, vurderes temaet 

rødlistearter på denne bakgrunn å ha middels verdi. 

 

 Temaet rødlistearter har middels verdi. 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER I INFLUENSOMRÅDET 

I tabell 4 er det foretatt en oppsummering av bakgrunn og verdisetting for de ulike fagområdene som 
er vurdert.  

 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til Lygre kraftverk (med regulering av 
Krokvatnet). 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 

Terrestrisk miljø En registrert naturtype i influensområdet, C-verdi. Ellers består flora 

og fauna av vanlige arter, men to spillplasser for storfugl, et 

leveområde for spettefugler og sannsynlig hekkelokalitet for 

fossekall hever verdien.  

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

Akvatisk miljø Det finnes laks og sjøørret i nedre deler av vassdraget (ca. 600 m), 

men leveområdet er så lite at det trolig ikke er snakk om en egen 

bestand av laks. Laksen er mest sannsynlig avkom etter rømt 

oppdrettslaks.  

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

Rødlistearter Ål (CR) finnes i vassdraget. Elvemusling (VU) ble ikke påvist ved 

befaring eller ved senere laboratoriearbeid.  
----------------------- 
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VIRKNING OG KONSEKVENSER AV TILTAKET  
 

Bygging av Lygre kraftverk medfører flere fysiske inngrep: inntaksdam i Lygreselva, 

rørgate/traktorvei og kraftstasjon, samt en dam i Krokvatnet for å fange opp noe av flomtoppene i 
halve nedslagsfeltet. Arealmessig er rørgaten og kraftstasjonen de største inngrepene. Rørgaten 

planlegges å brukes som traktorvei i ettertid i forbindelse med gårdsdriften i området.  

 
Tiltaket vil gi redusert vannføring i Lygreselva mellom høydekote 116 m og 12 m. Det åpne røret i 

den planlagte dammen ved utløpet av Krokvatnet kan maksimalt slippe ut 0,43 m³/s. Dette er 

situasjonen 80 % av tida, og gir ingen magasinering. En tørkeperiode inntreffer under 5-10 % av tida 
med laveste vannføring, og røret har trolig 90 % ledig kapasitet. Ytterligere økning vil gå i overløp, 

sammen med det kontinuerlige utslippet gjennom røret. Dette er situasjonen i de 4 % av tida med 

størst vannføring. Magasinet vil teoretisk og isolert sett kunne tømmes på 2 døgn. Med avtagende 

tilførsel etter en nedbørsperiode vil det kanskje kunne gå en uke før en likevektssituasjon er reetablert. 
Med dam i Krokvatnet vil nivå 146,85 moh. bli nådd ca. 15 ganger i et normalår og uten dam kanskje 

1 gang (Rune Larsen, pers medd). En sammenstilling av verdi, virkning og konsekvenser på de 

forskjellige fagtemaene er gitt i oppsummerende tabell bakerst i dette kapittelet (tabell 7). 
 

TERRESTRISK MILJØ 
 

Verdifulle naturtyper 

Tiltaket medfører hogst i forbindelse med etablering av rørgate og kraftstasjon. Slik rørgaten 

planlegges plassert vil den medføre noe hogst i den registrerte naturtypen hagemark (figur 14). 

Arealet som berøres av hogst er lite og virkningen av tiltaket vurderes som middels negativ for denne 

lokaliteten. Den reduserte vannføringen vil ikke ha noen betydning for verdifulle naturtyper.   
 

Karplanter, moser og lav 

Tiltaket medfører lavere vannføring i Lygreselva i store deler av vekstsesongen, noe som gir et tørrere 

lokalklima langs elva. Kunnskapen om hva slags virkning dette har på kryptogamer, er mangelfull (se 

for eksempel Flatberg mfl. 2006). Redusert vannføring medfører at de fuktighetskrevende lav- og 

mosearter som finnes langs elva reduseres i mengde. Andersen & Fremstad (1986) diskuterer at en 
annen negativ virkning av redusert vannføring er at den opprinnelige elvekantsonen gror igjen og at ny 

vegetasjon etableres på tørrlagte arealer.  Lygreselva har dominerende høst og vinterflommer og de 

laveste vannføringene inntreffer som oftest på vinteren (NVE, notat 200504509-2). Slike flommer er 
viktige for artsmangfoldet i elva, fordi flommene spyler bort en del av vegetasjonsdekket og gir 

mulighet for pionèrarter å etablere seg. En redusert og jevnere vannføring i elva, som følge av planlagt 

kraftverk og regulering av Krokvatnet, vil endre artssammensetningen og trolig redusere 

artsmangfoldet.  
 

Aktuelle virkninger av heving av vannspeilet i Krokvatnet dette er forsumping og redusert tilvekst på 

trær nærmest vannet. Den tilgrensende vegetasjonen i Krokvatnet (blåbærskog og røsslyng-blokkebær-
furuskog) som står mest på fast fjell, vil i liten grad bli berørt av dette. Elvesnelle-starr-sumpen (03b) 

nord i Stegvatnet er en vegetasjonstype som trolig tåler en mer stabil vanntilførsel godt. Virkningen av 

en regulering av Krokvatnet og Lygreselva vurderes å være liten negativ for karplanter, moser og lav.  
 

Vannveien planlegges som rør i grøft hele strekningen og det er ønskelig at denne traseen skal kunne 

brukes som traktorvei i ettertid. Arealbeslaget blir derfor varig og virkningen av dette vurderes som 

middels negativ. Samlet sett vurderes virkningen for karplanter, moser og lav som liten til middels 
negativ.  
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Figur 13. Kart som viser tiltakets virkning på naturtypen hagemark (D05) i influensområdet for Lygre 
kraftverk. Planlagt rørgate kan medføre noe hogst i naturtypen.  

Fugl og pattedyr  

Fugl og pattedyr vil trolig endre sin bruk av influensområdet i anleggsfasen på grunn av økt støy og 

trafikk. Tiltaket medfører redusert vannføring i Lygreselva. Dette gir dårligere forhold for næringssøk 
for fossekall som er knyttet til rennende vann og kan også være negativt for fossekallens 

reiretablering. Generelt er det vanskelig å si hvor stor vannføring fossekallen trenger for å hekke. 

Dessuten er vintertemperatur viktig for å forklare svingninger i hekkebestanden (Walseng & Jerstad 

2009). De negative virkningene på fossekall forventes på denne bakgrunn å være små. Tiltaket 
vurderes samlet sett å ha liten negativ virkning på fugl og pattedyr. 

 

Tiltaket vurderes å ha middels negativ virkning på verdifulle naturtyper, liten til middels negativ 
virkning for karplanter, moser og lav og liten negativ for fugl og pattedyr. Samlet sett gir dette liten til 

middels negativ virkning for terrestrisk miljø.  

 

 Tiltaket gir liten til middels negativ virkning på terrestrisk miljø. 

 Liten til middels verdi og liten til middels negativ virkning gir liten til middels negativ 

konsekvens (-/--).  

 
 

AKVATISK MILJØ  
 

Verdifulle lokaliteter 

Det ble ikke registrert verdifulle ferskvannslokaliteter etter DN-håndbok 13 og 15 på befaringen den 5. 
november 2009. Følgelig er det ingen virkning på dette temaet.  

 

Fisk og ferskvannsorganismer 
Tiltaket medfører at vannføringen vil bli redusert, noe som kan gi reduksjoner i vanndekt areal og 
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endringer i vanntemperaturen. Dette kan føre til redusert produksjon og endret artssammensetning av 

bunndyr på berørt strekning. Produksjonen av fisk kan også bli påvirket.  

 
Mest sannsynlig 25 m, men inntil 200 m av strekningen som blir fraført vann er potensielt 

lakseførende, men området består i hovedsak av stryk med grovt substrat eller sva, og her er lite eller 

ikke oppvekst- eller gyteområder for fisk. 

 
På den berørte elvestrekningen oppstrøms vandringshinderet for anadrom fisk er det områder på totalt 

inntil 10 m
2
 som kan være egnet som gyte- og oppvekstområde for fisk. Auren som lever her er trolig 

ingen egen bestand, men er fisk som har sluppet seg ned fra innsjøen over. Med unntak av ål er det 
ikke ventet å finne ferskvannslevende organismer av spesiell verdi eller som er spesielt sårbare på 

dette området. 

 
Det er kun en liten flekk med gytegrus i utløpet av Krokvatnet. Innløpselvene har gode forhold for 

gyting, og en liten regulering som beskrevet i planene for Lygre kraftverk vil ikke redusere 

gytemulighetene for aure i innsjøen. Det er ikke mulig for aure å vandre fra Stegvatnet og opp i 

Krokvatnet, og en demning vil dermed ikke hindre fiskens vandring i vassdraget. 
 

En eventuell utbygging av Lygre kraftverk er dermed vurdert å ha liten negativ virkning for akvatisk 

miljø. 
 

 Tiltaket gir liten negativ virkning på akvatisk miljø. 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-)  
 

RØDLISTEARTER 
 

Ål vil kunne vandre opp i vassdraget selv ved redusert vannføring, men det er en fare for at eventuell 

utvandrende ål kan passere turbinen ved utvandring. Dødeligheten ved slike turbinpasseringer er høy 
(Thorstad mfl. 2010). Det er trolig lite ål oppstrøms planlagt vanninntak, og det er derfor ventet at få ål 

vil bli drept som følge av turbinpasseringer. Virkningen av tiltaket for ål vurderes som liten negativ.  

 
 Tiltaket gir liten negativ virkning på rødlistearter. 

 Middels verdi og liten negativ virkning gir liten negativ konsekvens (-).  

 

OPPSUMMERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS 

En oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for de ulike fagtemaene er gitt i tabell 5.  

 

Tabell 5. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Lygre kraftverk 
inkludert regulering av Krokvatnet. 

Tema 
Verdi 

Liten      Middels    Stor 
  Virkning 

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

Terrestrisk miljø ----------------------- 

              

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

                                    

Liten til middels 

negativ (-/--) 

Akvatisk miljø ----------------------- ----------------------------------------------------------  

                                                                Liten negativ (-) 

Rødlistearter ----------------------- 

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

                                          Liten negativ (-) 

 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 

Tiltaket vil gi marginalt økte skatteinntekter til Fusa kommune. I anleggsfasen vil tiltaket generere noe 

sysselsetting og økt lokal omsetning. For gårdsbruket til grunneier vil kraftverket bidra med inntekter 
som vil stimulere til videre drift av gården og opprettholdelse av kulturlandskapet. Spesielt vil planlagt 
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traktorvei være viktig for å styrke driftsgrunnlaget med tanke på framtidig stølsdrift og skogbruk. På 

grunn av de nevnte momentene, blir tiltaket vurdert til å ha en liten positiv (+) samfunnsmessig 

virkning, og da først og fremst lokalt for grunneier. Det er ikke påvist negative, samfunnsmessige 
virkninger av prosjektet. 

 

 Tiltaket gir liten positiv virkning på samfunnsmessige interesser (+). 

 

KONSEKVENSER AV ELEKTRISKE ANLEGG 

Kraftverket knyttes til eksisterende distribusjonsnett. Inngrepet i forbindelse med tilkobling til 
eksisterende nett vil være små og uten nevneverdige konsekvenser. 
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AVBØTENDE TILTAK 
 

GENERELT OM MILJØHENSYN OG MILJØTILTAK 
 

Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved en 
eventuell utbygging av Lygre kraftverk. Anbefalingene bygger på NVE’s veileder 2/2005 om 

miljøtilsyn ved vassdragsanlegg (Hamarsland 2005). 
 
Når en eventuell konsesjon gis for utbygging av et småkraftverk, 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.  

 

TILTAK I ANLEGGSPERIODEN 
 

Anleggsarbeide i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene ved at det ikke 
slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt. Det 

er viktig at avløpet fra tunnelen ikke føres direkte til vassdraget, men går via sandfangdam.  

 

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 tabell 6 har 

vi forsøkt å angi behovet for minstevannføring i forbindelse med Lygre kraftverk, med tanke på de 
ulike fagområder/temaer som er omtalt i Vannressurslovens § 10. Behovet er angitt på en skala fra 

små/ingen behov (0) til svært stort behov (+++). 

 

Tabell 6. Behov for minstevannføring i forbindelse med Lygre kraftverk (skala fra 0 til +++).  

Fagområde/tema 

Behov for 

minstevannføring 

Rødlistearter 0 

Terrestrisk miljø + 

Akvatisk miljø + 

 

 
Behovet for å opprettholde en minstevannføring mellom inntaket og utløpet er spesielt knyttet til den 

verdien elven har som sannsynlig hekkelokalitet for fossekall og for produksjon av fisk på den 

anadrome strekningen. Det er foreslått en minstevannføring på 30 l/s hele året. Dette vil til en viss 

grad redusere de negative virkningene av en utbygging. Flomoverløp og restvannføringen (på 25 % av 
middelvannføringen) vil også avbøte for dette.  
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ANLEGGTEKNISKE INNRETNINGER 

Kraftverk, inntak, utløp 

Det anbefales at vanninntaket og kraftverket får en god plassering i terrenget og at det legges vekt på 

landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning. Og at støydempende tiltak integreres i byggeprosessen.  
 

Anleggsveier og transport 

Utvidelsen av veitraséer bør gis en estetisk best mulig plassering i terrenget og i størst mulig grad 

legges slik at man unngår store skjæringer og fyllinger. Det anbefales at rørgaten plasseres slik man 

unngår hogst i hagemarken øst for skytebanen 

 

VEGETASJON 

Etablering av vegetasjon er et viktig tiltak i forbindelse med ulike inngrep ved vannkraftutbygging, 

f.eks. ved massedeponi, langs veiskråninger, riggområde m.m. God vegetasjonsetablering bidrar til et 

landskapsmessig godt resultat. Revegetering bør normalt ta utgangspunkt i stedegen vegetasjon. 
Gjenbruk av avdekningsmassene er som regel både den rimeligste og miljømessig mest gunstige 

måten å revegetere på. Dersom tilsåing er nødvendig (f.eks. for å fremskynde revegeteringen og hindre 

erosjon i bratt terreng), bør frøblandinger fra stedegne arter benyttes. Se også Nordbakken & Rydgren 
(2007).  

 

Det er viktig å bevare så mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjonen langs elva som 
mulig. Dette fordi planteartene (inklusivt lav og moser) i tillegg til fuktigheten også er tilpasset 

lysforholdene i området. Generelt vil det også være viktig å bevare skog- og buskvegetasjonen langs 

elven fordi den binder jorden og gjør dermed området mindre utsatt for erosjon, spesielt i forbindelse 

med store flommer. 
 

Hvis det blir tegn til gjengroing med tykt mosedekke i elva, kan det være viktig at det ved jevne 

mellomrom (for eksempel hvert femte år) går store flommer i elva, slik at konkurransesvake 
pionerarter kan etablere seg. Et slikt avbøtende tiltak er rapportert for konkurransesvake tvebladmoser 

(Scapania) på død ved i Østlandet og Trøndelag (Hassel mfl. 2006).  

 

AVFALL OG FORURENSNING 

Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området. Bygging av kraftverk kan forårsake ulike typer 

forurensning. Faren for forurensning er i hovedsak knyttet til 1) tunneldrift og annet fjellarbeid, 2) 
transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier, og 3) sanitæravløp fra 

brakkerigg og kraftstasjon. Søl eller større utslipp av olje og drivstoff, kan få negative 

miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan lagres slik at volumet kan samles opp dersom det oppstår 

lekkasje. Videre bør det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er ute. 

 

SPESIELLE TILTAK FOR ÅL 
 

Ål som vandrer ut fra vassdraget oppstrøms vanninntaket til et kraftverk risikerer å gå i turbinen, noe 

som medfører høy dødelighet. Ulike tiltak kan gjennomføres for å hindre ål i å vandre inn i turbinen. 

Noen mulige tiltak er at det installeres feller som fanger ålen før inntaket, slik at den kan fraktes forbi, 
det kan etableres innretninger som leder ålen forbi inntaket eller kraftverket kan stoppes i 

utvandringsperioden for ål. Effekten av slike tiltak har vært variable og det kreves stor grad av 

spesialtilpassing av tiltakene i hvert enkelt tilfelle (Thorstad mfl. 2010). Det er påvist ål nede i 
vassdraget, men ikke oppstrøms planlagt kraftverksinntak. Vi kan likevel ikke utelukke at ål 

forekommer i dette området, men det vil trolig være snakk om et fåtall ål som vandrer ut av vassdraget 

årlig. 
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USIKKERHET 

 
Feltarbeid 

Tiltaksområdet ble svært godt dekket med tanke på terrestrisk miljø på befaringen den 9. juni 2010. 

Lygreselva ble befart i og ved elvestrengen på hele berørt strekning mellom kraftstasjon og inntak. I 
tillegg ble det befart rundt Stegvatnet og opp til Krokvatnet, samt i området for aktuell trase for 

rørgate. Det var gode lysforhold og rett tid av året til å få oversikt over det biologiske mangfoldet 

knyttet til terrestrisk miljø.  

 
For temaet akvatisk miljø ble influensområdet godt undersøkt 5. november 2009. Siden det finnes 

elvemusling i nabovassdrag var det stilt spørsmål om denne rødlistede arten også kunne finnes i 

Lygreselven. Det ble avklart at elvemusling ikke finnes i Lygreelva ved synfaringen og det 
etterfølgende laboratoriearbeidet.  

 

Verdi- og konsekvensvurdering 
Verdi- og konsekvensvurderingen for Lygre kraftverk følger gitte maler og håndbøker (tabell 3). Det 

knyttes lite usikkerhet til verdisettingen da det i tillegg til skriftlige og muntlige kilder er gjort to 

befaringer i tiltaksområdet. Det vil alltid være noe rom for skjønn når det gjelder vurderinger av 

virkning for biologisk mangfold, men basert på vår erfaring fra tilsvarende prosjekter, vurderes det å 
være lite usikkerhet knyttet til denne konsekvensvurderingen.   

 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 
Vurderingene i denne rapporten bygger for det meste på befaringene av tiltaksområdet den 5. 

november 2009 og den 9. juni 2010. Potensialet for funn av rødlistearter i tiltaksområdet vurderes å 

være lite. Vi kan ikke se at det er behov for videre undersøkelser eller miljøovervåkning i forbindelse 
med det planlagte tiltaket. 
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VEDLEGG 
 

 

VEDLEGG 1: BESKRIVELSE AV REGISTRERTE NATURTYPER 
 

Lygre Hagemark (D05) 

 

Geografisk avgrensning, sentralpunkt:   UTMWGS84: 32V 322210 6666495 

Høyde over havet:     20 m – 50 m.  
Feltregistrert av:     Linn Eilertsen den 9. juni 2010 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på grunnlag av eget feltarbeid den 9. juni 
2010. Naturtypen er en hagemark (D05) nord for Lygre i Fusa kommune.   

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et lite dalsøkk mellom høydekotene 20 m og 50 

m og er hovedsaklig vestvendt. Naturtypen forekommer i en fuktig løsmasseli med en del leire i jorda.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er klassifisert som hagemark (D05). 

Hagemark er regnet som en truet vegetasjonstype i Fremstad mfl. (2001), men her nevnes kun 
utforminger med eik, bjørk og einer som dominerende treslag. I DN-håndbok 13 er også hasselhager 

tatt med som utforming i naturtypen hagemark. Vegetasjonstypen kan best klassifiseres som en 

beitepåvirket blåbær-edelløvskog (D1) med utforming blåbær-hasselkratt (D1d).    
 

Artsmangfold:  
Hassel er dominerende treslag, men det finnes også spredte storvokste gråor og seljer og enkelte bjørk. 

Feltsjiktet er fattig og det ble for det meste registrert vanlige arter for blåbær- og småbregneskoger: 
skogburkne, gauksyre, hengeving, skogstjerne, etasjemose, gulaks, fugletelg, smyle, hvitveis, skogfiol, 

hårfrytle, mjødurt, blåbær og tepperot. Noen mer krevende arter som storkransemose (Rhytidiadelphus 

triquetrus), skjøtmose (Preissia epiphylla), skogkarse og ramsløk finnes også. Epifyttfloraen på hassel 
er svært fattig og det ble bare registrert skriftlav (Graphis scripta). På selje ble det registrert 

skrukkenever (Lobaria scrobiculata), grå fargelav (Parmelia saxatilis) og bergsigd (Dicranum 

fuscescens). Alle disse kryptogamene er vanlige og vidt utbredte i Norge.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er forholdsvis ung og preget av tidligere beite. Det finnes 

enkelte større trær av gråor og selje. Det er lite død ved i lokaliteten.  

 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter.  

 

Skjøtsel og hensyn: Opprettholdelse av beite vil være positivt for naturtypen. Arealinngrep er en 

trussel mot naturtypen, men også gjengroing vil være negativt for lokaliteten.  
 

Verdivurdering: Den avgrensede naturtypen er relativt liten i utstrekning. I tillegg er den artsfattig, 

både når det gjelder kryptogamer og karplanter. Det er et potensiale for ytterligere funn av såkalte 
”glattbarksarter” på hassel.  På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi).  
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VEDLEGG 2: AVGRENSET NATURTYPE I INFLUENSOMRÅDET TIL 

LYGRE KRAFTVERK. 

 

C) C) 
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VEDLEGG 3: VERDIKART FOR BIOLOGISK MANGFOLD 
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VEDLEGG 4: SPORLOGGER  

 
BEFARING 9. JUNI 2010 AV LINN EILERTSEN 
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BEFARING 5. NOVEMBER 2009 AV STEINAR KÅLÅS 

 

 


