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FORORD 

 

Offerdal Kraft AS ønsker å utnytte deler av fallet i Indre og Ytre Offerdalselva i Årdal kommune i 

Sogn og Fjordane fylke, til kraftproduksjon i Offerdal kraftverk. Rådgivende Biologer AS har 

gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ”Ferskvannsøkologi” i forbindelse med 

den planlagte utbyggingen.  

 

Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh, skal i henhold til plan- og 

bygningslovens kap. VII-a og tilhørende forskrift av 01. 04. 2005 alltid konsekvensutredes. Hensikten 

med en slik konsekvensutredning er å sørge for at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir 

tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke 

vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 

 

Rapporten skal dekke de krav som fremgår av utredningsprogrammet fra NVE, og skal sammen med 

de øvrige fagrapportene tjene som grunnlag for ansvarlige myndigheter når de skal fatte en beslutning 

på om det skal gis konsesjon, og eventuelt på hvilke vilkår. Rapportene skal også bidra til en best 

mulig utforming og lokalisering av anlegget dersom prosjektet blir realisert. 

 

Rapporten ble avlevert til oppdragsgiver 17. august 2011, etter behandling hos NVE og NVE sin 

innstilling i 2016, ble rapporten gitt nummer i vår rapportserie den 5. januar 2017.  

 

 

Vi vil takke Endre Offerdal for hjelp til innsamling av vannprøver, og Johannes Holmen, Multiconsult 

AS, takkes for et godt samarbeid underveis.  

 

Rådgivende Biologer AS takker for oppdraget. 

 

Bergen, 5. januar 2017 
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SAMMENDRAG 
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             Konsekvensutredning for Offerdal kraftverk, Årdal kommune. Fagtema: Ferskvannsøkologi.    

            Rådgivende Biologer AS rapport 2361. 41 sider. ISBN 978-82-8308-319-4. 

 

Offerdal Kraft AS ønsker å utnytte deler av fallet i Indre og Ytre Offerdalselva til kraftproduksjon i to 

kraftverk. Rådgivende Biologer AS har gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema 

”Ferskvannsøkologi”, som inkluderer ”vannkvalitet” og ”verdifulle lokaliteter”, ”fisk og 

ferskvannsbiologi” og ”rødlistearter” i forbindelse med den planlagte utbyggingen. Datagrunnlaget for 

vurderingene er vurdert til middels. 

 

UTBYGGINGSPLANENE 
 

Hovedalternativets utbyggingsplan har inntak på kote 800 i Ytre Offerdalselva, tunnel og 

sjaktoverføring til kote 402 i Indre Offerdalselva der kraftstasjonen vil være plassert. Ved kote 400 i 

Indre Offerdalselva vil det være et nytt inntak med tunellframføring til kote 2 ved Indre Offerdalselvas 

utløp til sjø. Her vil kraftstasjonen være plassert og avløp fra kraftstasjonen vil være til sjø. Ved 

inntaket i Ytre Offerdalselva vil kraftverket utnytte et 24,7 km² stort nedbørfeltet med en midlere 

vannføring på 1,12 m³/s, tilsvarende for Indre Offerdalselva er feltet ved inntaket 23,5 km² og 

middelvannføringen 2,24 m³/s. Det er ikke planlagt reguleringsmagasin for kraftverket. Utbyggingen 

er planlagt med minstevannføring tilsvarende 5 – persentilen om vinteren eller 0,064 og 0,129 m³/s i 

hhv. Ytre og Indre Offerdalen. Om sommeren (1. mai – 30. september) er minstevannføringen satt til 

ca 45 % av sommer 5-persentilen, eller 0,120 og 0,240 m³/s i hhv. Ytre og Indre Offerdalselva. Med 

minstevannføring, forbislipp ved vannføring under minste slukevne, og flomoverløp vil det være en 

reduksjon i vannføringen like nedstrøms inntaket på 77 % i Ytre Offerdalselva og 83 % i Indre 

Offerdalen. I Ytre Offerdalen er det et relativt stort restfelt og reduksjonen i vannføring nede ved sjøen 

vil være på 52 %. Indre Offerdalen har et mindre restfelt og ved utløp til sjø vil den totale 

vannføringsreduksjonen bli på 75 % ved en eventuell utbygging.  

 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 

Vassdragene strekker seg fra Ingebjørgsfjellet på kote 1452 og ned til fjorden. Ytre Offerdalselva 

renner omtrent 11 kilometer sørover til utløpet i Årdalsfjorden og Indre Offerdalselva er omtrent 13 

km langt. I Ytre Offerdalsvassdraget er det i dag omtrent ingen inngrep, mens det langs Indre 

Offerdalsvassdraget er både vei og noe jordbruk med spredt bebyggelse. Begge nedbørsfeltene har 

relativt store områder med til dels mektige løsmasser bestående av tykke morener. 

 

VANNFØRING  
 

Simuleringer av vannføringer i Ytre og Indre Offerdalsvassdraget viser at de største vannføringene 

gjennom året normalt kommer i forbindelse med snøsmeltingen om våren og sommeren, men relativt 

høy vannføring forekommer også i kortere perioder i forbindelse med mye nedbør om høsten. På 

vinteren faller det meste av nedbøren normalt som snø i de høytliggende feltene, og vannføringen er i 

gjennomsnitt godt under 0,5 m³/s fra november til mars. 

 

VANNKVALITET 
 

Vannkvaliteten i Indre Offerdalsvassdraget er næringsfattig, i Ytre Offerdalselva var det overraskende 

noe høyere fosforkonsentrasjon, men dette kan skyldes en tilfeldig lokal forurensning. Med hensyn til 

forsuring er vannkvaliteten ”god” målt som pH, men ”mindre god” basert på alkalitetsmålinger, 

kalsiumkonsentrasjonen er også lav. Det er ingen direkte tilførsler av næringsstoffer eller 

tarmbakterier på de regulerte strekningene. 
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VERDIFULLE LOKALITETER 
 

Begge vassdragene renner generelt bratt på de berørte elvestrekningene, lengste sammenhengende 

strekning uten oppvandringshinder er 200 m i Ytre Offerdalselva og 300 m i Indre Offerdalselva. 

Begge elvene har minst fall øvre deler, med 12 og 8 % fall i hhv. Ytre og Indre Offerdalselva. De 

nedre ¾ av strekningene har fall på hhv. 18 og 13 %. Vannhastigheten er gjennomgående høy, 

substratet grovt og det er få gyte eller oppvekstlokaliteter for fisk. Det er ikke oppvandringsmulighet 

for anadrom fisk i noen av vassdragene, og således ikke noen verdifulle lokaliteter.  

 

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
 

Vannkvaliteten i vassdraget er næringsfattig, bunnsubstratet er relativt ustabilt og det er lite 

vannplanter som vokser i vassdraget. Bunndyrsamfunnet er som forventet for denne type vassdrag.  

Det er innsjøer med aure oppstrøms begge de to regulerte strekningene, på berørte strekning er det 

sporadisk med aure i Ytre Offerdalselva, mens det er en tynn bestand av aure øverst i Indre 

Offerdalselva og sporadisk med aure nedover i elva. Det er en kontinuerlig genetisk påvirkning på 

auren i de to elvene fra bestandene i ovenforliggende innsjøer. Vassdragene er ikke anadrome. 

 

RØDLISTEARTER 
 

Vår- og sommertemperaturene i Indre og Ytre Offerdalselva er relativt lave, elvene er relativt bratte 

med høy vannhastigheter, noe som vanskeliggjør forholdene for oppvandring av ålefaringer. Det 

virker derfor svært lite sannsynlig at det er ål i elvene, det er heller ingen kjente observasjoner av ål i 

vassdragene. Informasjon om elvemusling er entydig og tilsier at arten ikke forekommer i Sogn. Både 

indre og Ytre Offerdalselva er også bratte elvestrekninger med hyppige vandringshindre som gjør 

eventuell forekomst her enda mindre sannsynlig. Det er heller ingen kjente observasjoner av ål i 

vassdragene. 

 

VIRKNING OG KONSEKVENS  
 

0-ALTERNATIV, INGEN UTBYGGING 
 

Klimatiske modeller tilsier at temperaturen i området vil øke med fra 2 til 3,5 grader innen 60 år. 

Nedbørsmengden vil øke med fra 5 til 20 %, noe som vil gi økt vinteravrenning. Tiden med snødekke 

vil bli fra 1 til 2 måneder kortere, noe som vil føre til kortere snøsmeltingsperiode og mindre 

sommeravrenning. Temperaturen i vannet vil sannsynligvis øke. Dette vil påvirke organismer i vannet. 

Produksjon og biomasse på lavere trofiske nivåer øker, og dette vil i sin tur påvirke organismer på 

høyere trofiske nivåer. Artssammensetningen av bunndyr vil endre seg noe mot mer varmekjære arter, 

en del arter vil få kortere generasjonstid.  

 

ANLEGGSFASE 
 

I forbindelse med arbeidet med inntaksdammen vil det bli noe avrenning i forbindelse med graving, 

sprengning og støping. Ved sprengning av avløpstunnelen kan det påventes en del avrenning av 

steinstøv og sprengstoffrester. Det er planlagt massedeponi med mulig avrenning til vassdraget, 

avbøtende tiltak vil dempe de mest akutte virkningene av slike tilførsler. Slik at det samlet sett vil det 

være relativt kortvarig og begrenset avrenning til vassdraget. Virkningene i driftsfasen ventet å være 

små.  

 

DRIFTSFASE 
 

Fraføring av vann nedenfor inntakene gir redusert vannføring på de to elvestrekningene. I perioder 

med lav lufttemperatur vil vanntemperaturen kunne falle raskere enn tidligere og det kan ventes 

hyppigere islegging på fraført strekning vinterstid. Når lufttemperaturen er høyere enn 

vanntemperaturen, vil det tilsvarende være en betydelig større oppvarming av elvevannet på de 



 
Rådgivende Biologer AS        Rapport 2361 8 

fraførte strekningene. Samtidig vil grunnvannstilførsler kunne utgjøre en større del av vannmassene i 

elvene og vil da kunne føre til høyre temperaturer vinterstid og lavere temperaturer sommerstid, 

sammenlignet med uregulert situasjon. Sannsynligvis vil lufttemperaturen være overstyrende på 

vanntemperaturen, men en del grunnvannsreserver er det trolig i vassdragene.  

 

Vannkvaliteten på de regulerte elvestrekningene kan bli mindre utsatt for variasjon i surhetsnivå, siden 

de høyestliggende delene av nedbørfeltene ofte har mindre bufferkapasitet og derfor har noe surere 

vannkvaliteter. Det er imidlertid ventet at vannkvaliteten blir lite endret, men i tørre perioder vil den 

nedre deler av de fraførte strekningene bli noe mer påvirket av grunnvannskvaliteter. Reduserte 

vårflommer i forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier 

som i uregulert tilstand på de regulerte strekningene.  

 

Det er svært ingen tilførsler fra landbruk eller bebyggelse nedenfor på elvestrekningene med redusert 

vannføring og det er ikke forventet at redusert resipientkapasitet vil ha merkbar effekt på 

vannkvaliteten. Det er forventet at vassdraget vil ha god eller svært god tilstand med hensyn på 

kjemiske kvalitetselement etter en utbygging.  

 

Redusert vannføring vil kunne påvirke produksjonsvilkårene på elvestrekningene, og særlig vil 

perioder med meget lav vannføring kunne innebære en begrensning og reduksjon av bærenivået fordi 

det totale vanndekte arealet blir redusert. Perioder med lavest vannføring inntreffer normalt vinterstid, 

og vil tidvis være lavere enn det som er foreslått som minstevannføring. Elvenes utforming gjør at 

vanndekningen blir en del redusert ved lav vannføring. Redusert vannføring og vanndekning gjennom 

store deler av vekstsesongen, som kommer til å bli den viktigste produksjonsperioden i kraftverkene, 

kan redusere produksjon av bunndyr og fisk på de berørte strekningene. Mer optimal vannføring og 

strømhastighet for fiskeproduksjon er antatt å gi økt fiskeproduksjon på vanndekt areal, og samlet sett 

vil det være en liten endring i produksjonen av fisk i vassdraget. Artssammensetningen og frekvensen 

av bunndyr og andre ferskvannsorganismer vil trolig bli noe endret. Det er forventet at vassdragene vil 

ha god økologisk tilstand for biologiske kvalitetselementer også etter en eventuell utbygging. 

 

GASSOVERMETNING  
 

En gassovermetning i utløpsvann fra kraftverk kan føre til fiskedød. En gassovermetning forutsetter at 

det suges inn luft i inntaket. Dersom inntaket er tilstrekkelig neddykket, vil en vanligvis unngå faren 

for luftinnsug og dermed unngå fare for gassovermetning i utløpsvannet. Slike tekniske løsninger er 

velkjente og utprøvd, og det forventes derfor ikke at situasjoner med gassovermetning vil oppstå.  

 

Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Offerdalen Kraftverk.  

 



 
Rådgivende Biologer AS        Rapport 2361 9 

KONSEKVENSER VED ALTERNATIVE UTBYGGINGSPLANER 
 

Som alternative utbyggingsløsninger er det foreslått senking av inntaket i Ytre Offerdalselva til kote 

680, heving av inntaket til kote 680 i Indre Offerdalselva og flytting av avløpet fra kraftstasjonen til 

over Kleivafossen, endringene vil bare ha marginal betydning på konsekvensene på fisk og 

ferskvannsorganismer.  

 

 

AVBØTENDE TILTAK 
 

I forbindelse med eventuell utbyggingen av de to kraftverkene, er det skissert et slipp av 

minstevannføring ved begge inntakene tilsvarende 5 – persentilen om vinteren og omtrent 45 % av 

sommer 5-persentilen i sommerhalvåret. Minstevannføringen vil langt på vei sikre fisk og 

ferskvannsbiologi i elven, men artssammensetningen og frekvensen av bunndyr og andre 

ferskvannsorganismer vil trolig bli noe endret på grunn av mulige temperaturendringer. Det er likevel 

forventet at vassdragene fremdeles vil ha ”minst god økologisk status” ved foreslåtte minste-

vannføring. 

 

Vaskevann fra tunnelarbeider og avrenningsvann fra anleggsområdet generelt, må sedimenteres før det 

går til vassdraget. Vanligvis vil de største partiklene la seg sedimentere nokså raskt, mens de minste 

partiklene som sedimenterer langsomt, vil bli tilført vassdraget og farge vannet over betydelige 

strekninger nedstrøms. Disse medfører imidlertid ingen alvorlig fare for livet i vassdraget eller bruken 

av vannet. 

 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 

For vannkvalitet og ferskvannbiologi er de viktigste momentene undersøkt i forbindelse med denne 

undersøkelsen, og informasjonen som har framkommet er tilstrekkelige til å vurdere konsekvensene av 

en utbygging etter de foreliggende planene. 

 

Under anleggsfasen bør det etableres et program for overvåking av vannkvaliteten, med fokus på 

turbiditet og nitrogenforbindelser. Ved et slik overvåkingsprogram vil en kunne evaluere de tiltakene 

som er iverksatt for å redusere skadelige effekter på miljøet, og en kan da justere tiltakene om disse 

ikke skulle være tilstrekkelige. 

 

Restfeltet til Ytre Offerdalselva er 17 km² og kan vurderes som Svært Modifisert Vannforekomst 

(SMVF), eventuelt sammen med restfeltet i Indre Offerdalselva. Tiltaket vil også fjerne så mye vann 

fra elvene at minstevannføringen nedenfor inntakene vil bli mindre enn det som er naturlig Q95, og 

vannforekomsten skal vurderes som kandidat for SMVF. Slike særlige vurderinger av økologisk status 

må gjennomføres etter en utbygging for å avgjøre vannforekomstens status.  

 

Hovedfokus bør være på mulige temperaturendringer, hvordan grunnvannstilsig i perioder med 

naturlig liten vannføring påvirker vanntemperatur, og hvordan dette eventuelt kan påvirke 

sammensetning av bunndyrsamfunnet. Det bør da også gjennomføres temperaturlogging oppe og nede 

i begge vassdragene både før og etter kraftverkene settes i drift. 
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UTBYGGINGSPLANENE 

 

Ytre og Indre Offerdalselvi er nabovassdrag på nordsiden av Årdalsfjorden, en fjordarm innerst i 

Sognefjorden, og ligger omlag 10-11 km vest for Årdalstangen i Årdal kommune. Vassdragene 

drenerer fra nord mot sør, og har nedslagsfelt på henholdsvis 42 km2 og 61 km2 ved utløpet i fjorden. 

Utbygger, Offerdal kraftverk AS, ønsker å utnytte deler av fallet i Indre og Ytre Offerdalselvi til 

kraftproduksjon. Selskapet eies av Sognekraft AS med 80 % og Årdal Energi KF og Veidekke 

Entreprenør AS med 10 % hver. Utbygger har vurdert en rekke utbyggingsløsninger, og på bakgrunn 

av miljømessige, tekniske og økonomiske kriterier har de valgt å omsøke utbyggingsløsningen som er 

beskrevet i kapittel under. 

HOVEDALTERNATIVET 

Inntaket til Ytre Offerdal kraftverk vil ligge litt over kote 800, like nedstrøms samløpet mellom flere 

bekker i øvre del av Ytre Offerdalselvi. Inntaksdammen vil sannsynligvis bli en betong platedam med 

en høyde på ca. 10 meter og en lengde på ca. 30 meter. Fra inntaket i Ytre Offerdalselvi vil vannet bli 

ført i en kort sjakt ned til en tunnel og videre ned til Ytre Offerdal kraftverk, som vil bli bygget i dagen 

nede ved Indre Offerdalselvi, omtrent på høyde med gården Skogli. Total lengde på vannveien fra 

inntak til kraftstasjon blir på ca. 2650 meter. Vannet fra Ytre Offerdal kraftverk blir sluppet ut i Indre 

Offerdalselvi like ovenfor inntaket på kote 400. Inntaksdammen i Indre Offerdalselvi vil mest 

sannsynlig bli en betong buedam med høyde på opptil ca. 10 m og en lengde på ca. 25 m. Fra inntaket 

føres vannet gjennom en sjakt og ny tunnel ned til Indre Offerdal kraftverk, før det slippes ut i 

avløpstunnelen som leder vannet ut i fjorden. Total lengde på vannveien i Indre Offerdal Kraftverk blir 

omkring 2500 meter. Indre Offerdal kraftstasjon er planlagt i fjell. 

Fra kraftstasjonen Ytre Offerdal ved Skogli blir det gravd ned en 11 kV kabel med en lengde på ca. 

3,5 km frem til kraftstasjonen ved fjorden. Fra kraftstasjonen Indre Offerdal blir det lagt en 11 kV 

kabel på ca. 300-500 m i grøft langs vegen i adkomsttunnelen og videre til en transformator (11/132 

kV) og koblingsanlegg i en fjellhall ved fjorden. Det vil bli etablert en 132 kV linje opp på åsen på 

østsiden av Indre Offerdal, videre med et fjordspenn over Årdalsfjorden til et punkt omtrent 3 km vest 

for Naddvik. Herfra føres 132 kV-linjen videre inn til Naddvik transformatorstasjon (Figur 3). 

Massetippen fra overføringstunnelen mellom Ytre Offerdal og Indre Offerdal er planlagt lokalisert på 

østsiden av dalføret, vis à vis gården Skogli. Massene fra tunnelene til kraftstasjonen nede ved sjøen i 

Indre Offerdal er planlagt deponert i Sognefjorden. Boligriggen er planlagt lokalisert i dalsiden øst for 

gården Hagane. Mindre anleggsrigger vil bli lokalisert til kraftstasjonen ved Skogli, nede ved utløpet 

av Indre Offerdalselvi, samt oppe ved inntaket i Ytre Offerdal. 

Det vil være behov for å oppgradere eksisterende veg i Indre Offerdal. Det vil i svært liten grad være 

behov for nye, permanente veger i Indre Offerdal, men midlertidige adkomstveger til riggområder og 

massedeponi må påregnes. Inntaket i Ytre Offerdal bygges veiløst (anleggsutstyr fraktes gjennom 

tunnelen). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 viser nøkkeltall for prosjektene, mens Figur 3 angir lokaliseringen av de ulike 

prosjektkomponentene. 
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Tabell 2. Hoveddata for prosjektet. 

Tilsig Ytre Offerdal Indre Offerdal 
Totalt Indre 

Offerdal 

Nedbørfelt km2 24,7 53,5 78,2 

Årlig tilsig til inntaket mill.m3 35,2 70,8 106,1 

Spesifikk avrenning l/s/km2 45,2 41,9 43,0 

Middelvannføring m3/s 1,12 2,24 3,36 

Alminnelig lavvannføring m3/s 0,082 0,165 0,247 

5-persentil sommer (1/5-30/9)  m3/s 0,268 0,538 0,805 

5-persentil vinter (1/10-30/4) m3/s 0,064 0,129 0,193 

Kraftverk    

Inntak m.o.h. 801,2  400 

Avløp m.o.h. 402  2 

Brutto fallhøyde m 399,2  398 

Midlere energiekvivalent kWh/m3 0,942  0,938 

Slukeevne, maks m3/s 3,50  10,30 

Slukeevne, min m3/s 0,11  0,31 

Tunnel, tverrsnitt m2 20  20 

Tilløpsrør/tunnel, lengde m 2650  2820 

Installert effekt, maks MW 12,0  35,1 

Brukstid timer 2120  2152 

Magasin    

Magasinvolum mill. m3 -  - 

HRV m.o.h. -  - 

LRV m.o.h. -  - 

Produksjon    

Produksjon, sommer (1/5-30/9) GWh 20,5  61,0 

Produksjon, vinter (1/10-30/4) GWh 4,9  14,7 

Produksjon, årlig middel GWh 25,5  75,7 
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Figur 1. Indre Offerdal kraftverk vil bli lagt i fjell nede ved fjorden, på østsida av Indre Offerdalselvi. Ytre 

Offerdal kraftverk vil bli liggende i dagen nede ved Indre Offerdalselvi, om lag på høyde med gården 
Skogli. 

 

 

Figur 2. Massedeponi og riggområde er planlagt på østsiden av Indre Offerdalselva, vis à vis gårdene 

Skogli og Hagane. Området består, som bildet viser, av hogstflater og plantefelt.  
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Figur 3. Oversikt over hovedalternativet (alt. 1). 
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ALTERNATIVE LØSNINGER 

Inkludert hovedalternativet foreligger det fem forskjellige utbyggingsalternativer med hensyn på 

lokalisering av inntak og kraftstasjon(er), se Tabell 3 og Figur 4.  

To alternative inntak på kote 400 og 680 vurderes i Indre Offerdalselvi, mens tre alternative inntak på 

kote 400, 680 og 800 vurderes i Ytre Offerdalselvi. Utredningsprogrammet fastsetter at begge 

utbyggingsalternativene som er beskrevet i Samlet plan skal vurderes. Alternativene A og B i Samlet 

plan tilsvarer henholdsvis alternativene 1 og 2 i Tabell 3.  

I tillegg fastsetter utredningsprogrammet en vurdering av tre forskjellige endringer som kom fram 

under høringsperioden: a) Plassering av kraftverksinntak lenger ned i Ytre Offerdalselvi for å redusere 

tap av inngrepsfrie naturområder (INON), b) plassering av kraftstasjon og utløp ovenfor Kleivafossen 

av hensyn til friluftsliv og biologisk mangfold, c) utbygging kun i Indre Offerdalselvi. Disse 

endringene er henholdsvis implementert i alternativene 4, 3 og 5 i Tabell 3. 

Som et alternativ til fjordspenn vurderes legging av sjøkabel over fjorden. Videre til Naddvik vil 

kraftlinjen gå parallelt med eksisterende kraftlinje. I tillegg presenteres et alternativ med kraftlinje 

parallelt med eksisterende 22 kV linje opp Indre Offerdalen, over Seimsåsen, kryssende over 

Seimsdalen, over Gjerdesnosi fram til transformatorstasjon i Årdalstangen. De siste 3-400 m fram til 

transformatorstasjonen vil det benyttes en jordkabel. Se Figur 4 for angivelse av traséer. 

Lokalisering av anleggsrigg- og massetippområder vil i hovedsak være som for alternativ 1, med 

enkelte unntak (se konsesjonssøknaden for nærmere angivelse på figur). Alternativene 2, 4 og 5 vil 

skille seg fra alternativ 1 kun ved lokalisering av anleggsrigg i forbindelse med inntak(ene). Ved 

utbyggingsalternativ 3 vil all masse tippes på østsiden av veien ved Skogli. Dette tippområdet vil 

derfor øke i omfang. Anleggsriggen i forbindelse med bygging av kraftstasjonen på kote 105 vil legges 

på østsiden av veien, nederst på innmarka for gården Kleivli, et område som i dag er skogkledt. 

 
Tabell 3. Alternative utbyggingsløsninger med plassering av vanninntak og kraftverk. 

Alternativ 

Lokalisering av inntak Lokalisering av kraftstasjon 

Ytre 

Offerdalselvi 

Indre 

Offerdalselvi 
Ytre Offerdal Indre Offerdal 

1 kote 800 kote 400 
Kote 402, Indre 

Offerdal 
Kote 2, Indre Offerdal 

2 kote 680 kote 680 Kote 2, mellom Indre og Ytre Offerdal 

3 kote 800 kote 400 
Kote 402, Indre 

Offerdal 

Kote 105, Indre 

Offerdal 

4 kote 400 kote 400 Kote 2, mellom Indre og Ytre Offerdal 

5 - kote 400 - Kote 2, Indre Offerdal 
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Figur 4. Lokalisering av inntak, vannveier og kraftverk for alternativ 2 (blått), alternativ 3 (grønt) og 

alternativ 4 (gult). Alternativ 5 er ikke gjengitt på figuren, da dette innebærer kun en utbygging i Indre 

Offerdalselvi som under hovedalternativet. Alternative kraftlinjetraséer er også angitt. 

 

Med unntak av en kort oppsummering bak i rapporten omhandler denne KU-rapporten kun 

hovedalternativet. 
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UTREDNINGSPROGRAM 

 

I utredningsprogrammet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) står følgende for de 

aktuelle tema for denne konsekvensutredningen: 

 

 

Vannkvalitet/utslipp til vann og grunn 
Det skal gis en beskrivelse av dagens miljøtilstand for vannforekomstene som blir berørt. Kilder til 

forurensning skal omtales. Dersom det eksisterer vedtatte miljømål for vannforekomstene, for eksempel 

etter plan- og bygningsloven eller EUs rammedirektiv for vann, skal dette gjøres rede for. Eventuelle 

overvåkningsundersøkelser i nærområdene skal beskrives. Utslipp og mulige utslipp til vann som tiltaket 

vil medføre skal beskrives og det skal gjøres rede for konsekvenser av tiltaket i anleggs- og driftsfasen når 

det gjelder forurensningseffekter, herunder virkninger på vannlevende organismer. Konsekvensene av 

endrete vannføringsforhold skal vurderes med vekt på resipientkapasitet, vannkvalitet og mulige 

endringer i belastning. Potensiell avrenning fra planlagte massedeponier i eller nær vann/vassdrag skal 

spesielt vurderes i forhold til mulige effekter på fisk og ferskvannsorganismer. Mulige avbøtende tiltak i 

forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram skal vurderes, herunder eventuelle 

justeringer av tiltaket. Dette omfatter eventuelle renseanlegg, utslippsreduserende tiltak eller planlagte 

program for utslippskontroll og overvåkning. Utredningen skal baseres på prøvetaking, analyse og 

databearbeiding etter anerkjente metoder og eksisterende informasjon.  

 

Fisk 
Utredningen skal gi en beskrivelse av fiskebestandene og en vurdering av gyte-, oppvekst og 

vandringsforhold på alle relevante strekninger i de berørte vassdragene. Forekomst av eventuelle 

rødlistede arter skal beskrives og tiltakets konsekvenser for disse artene skal utredes. Truede arter som 

omfattes av DNs handlingsplaner skal omtales spesielt, herunder ål. 

 

Eksisterende data kan benyttes dersom de er gjennomført med relevant metodikk, og er av nyere dato. 

Resultater fra tidligere undersøkelser skal uansett refereres og det skal gjennomføres intervjuer av 

grunneiere og andre lokalkjente som en del av kunnskapsgrunnlaget. Fiskeundersøkelser bør foregå på 

relativt lave vannføringer og utenom frostperioder.  

 

Konsekvensene av utbyggingen for fisk på de berørte elvestrekningene skal utredes for anleggs- og 

driftsfasen. Fare for gassovermetning og fiskedød på strekninger nedstrøms kraftverkene skal vurderes. 

Mulige avbøtende tiltak i forhold til de eventuelle negative konsekvensene som kommer fram skal 

vurderes, herunder eventuelle justeringer av tiltaket.  

 

Aktuelle avbøtende tiltak som skal vurderes er minstevannføring og eventuelle biotopforbedrende tiltak. 

På elvestrekninger der viktige gyte- og oppvekstområder for fisk berøres, skal installering av 

omløpsventil i planlagte kraftverk vurderes som et avbøtende tiltak. Dersom inngrepene forventes å bli 

vandringshinder skal det vurderes avbøtende tiltak. Utredningene for fisk skal ses i sammenheng med 

fagtemaet ferskvannsbiologi.  

 

Ferskvannsbiologi 
Det skal gis en enkel beskrivelse av bunndyrsamfunnet i berørte elver og vann med fokus på mengde, 

artsfordeling og dominansforhold. Forekomst av eventuelle rødlistede arter, dyregrupper/arter som er 

viktige næringsdyr for fisk og arter som omfattes av DNs handlingsplaner skal vektlegges. Det skal 

undersøkes om elvemusling forekommer i noen av de vassdragsavsnittene som inngår i prosjektområdet. 

 

Tiltakets konsekvenser for bunndyr skal utredes for anleggs- og driftsfasen. Det skal gis et anslag på 

størrelsen av produksjonsarealene som ventes å gå tapt og hvor mye som eventuelt forblir intakt eller 

mindre påvirket. Aktuell metodikk for innsamling av bunndyr skal hovedsakelig følge gjeldende norske 

standarder, men kan til en viss grad tilpasses prosjektets størrelse og omfang. Utredningene for 

ferskvannsbiologi skal ses i sammenheng med fagtemaet fisk. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Konsekvensvurderingen baserer seg på undersøkelser av fiskebestander og bunndyr, vannkvalitet i 

vassdraget og analyser av det innsamlede materialet. Det foreligger også tidligere omtaler av 

naturgrunnlaget og konsekvensvurderinger av tidligere utbyggingsplaner (Samla plan 304 1 & 2). 

Vannkvaliteten i Indre Offerdalen er undersøkt en gang tidligere (John Anton Gladsø, pers. medd.).  

 

For denne konsekvensutgreiinga er datagrunnlaget regnet som middels (tabell 4). 

 

Tabell 4. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 
 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

Vannkvalitet 

Undersøkelsesprogrammet omfatter prøvetaking på den berørte strekningen. Det ble samlet inn 

vannprøver en gang i 2009. Vannkvalitetens beskaffenhet med tanke på forsuring er også beskrevet 

med bakgrunn av bunndyrssamfunnet.  

 

Vannprøvene fra vassdragene er analysert for forsuringsparametre og næringsrikhet. Dette danner 

grunnlag for vurdering av mulige endringer i forsuringsvannkvaliteter ved flytting/fraføring av vann, 

det vil kunne beskrive vassdragenes resipientforhold og virkning av fraføring, samt beskrive 

brukskvaliteter (tabell 5):  

 

Tabell 5. Prøvetakingspunktene for elektrofiske, vannprøver, bunndyr og temperaturlogging 

 

Prøvested UTM koordinat Prøveparameter 

Indre Offerdalselva   

   Oppe, kote 420 32 V 422350 6789943 Elektrofiske 

   Inntak A 32 V 422162 6789624 Elektrofiske, vannprøver, bunndyrprøver 

   Utløp til sjø 32 V 421112 6786998 Elektrofiske, vannprøve (bakt) 

Ytre Offerdalselva   

   Inntak, kote 800 32 V 419921 6791079 Elektrofiske 

   Utløp til sjø 32 V 419450 6787175 Elektrofiske, vannprøver, bunndyrprøver 

Bunndyr 

Det ble samlet inn roteprøver av bunndyr 19. mai 2009 i Indre og Ytre Offerdalselva (tabell 6). 

Prøvene ble konservert på etanol og sendt til LFI-Universitetet i Oslo for videre analyser. Her ble 

prøven sortert og artsbestemt med hensyn på vårfluer, steinfluer og døgnfluer, mens resten ble gjort 

opptil hovedgruppe. Dette danner grunnlag for vurdering av biologisk mangfold i elven og for en 

fastsetting av forsuringsindeks I & II– indeks. For detaljer om indeksering av vannkvalitet basert på 

bunndyr vises til Vanndirektivets klassifiseringsveileder. 

Fiskeundersøkelser  

Fisk som ble fanget ble lengdemålt, artsbestemt og satt tilbake i elven.  
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VURDERING AV VERDIER OG KONSEKVENSER 

Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tretrinns prosedyre for å 

gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve, og 

følger metoden i “Håndbok 140 Konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 2006).  

Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 

objektivt som mulig. I tabell 6 er det gitt en oversikt over hvordan verdisettingen for de ulike temaene 

er utført. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med utgangspunkt i 

nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten 

verdi til stor verdi (se eksempel under):  

 

Verdi 

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

                 eksempel 

 

Tabell 6. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

AKVATISK MILJØ 

Verdifulle lokaliteter 

Kilde: DN-håndbok 15 

 Ferskvannslokaliteter med verdi A 

(svært viktig) 

 Ferskvannslokaliteter med verdi 

B (viktig) 
 Andre områder 

Fisk og ferskvannsorganismer 

Kilde: DN-håndbok 15 

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

Rødlistearter 

Kilde: NVE-veileder 3-2009 

 Leveområder for arter i de tre 

strengeste kategoriene på nasjonal 

rødliste: Kritisk truet (CR) og sterkt 
truet (EN)  

 Områder med forekomst av flere 

rødlistearter 

 Arter på Bern liste II og Bonn liste I  

 Leveområder for arter i de 

laveste kategoriene på nasjonal 

rødliste: Sårbar (VU), nær truet, 
(NT) og datamangel (DD) 

 Andre leveområder 

 Leveområder for arter i 

kategorien NT på den nasjonale 

rødlisten, men som fremdeles er 

vanlige 

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

 

Trinn 2: Tiltakets virkning 

Med virkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike tema, og 

graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og virkning av mulige endringer hvis 

tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor negativ til stort positiv virkning 

(se eksempel under). 
 

Virkning 

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

                                                                                 eksempel 

 

 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 

konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 

konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av figur 5. 
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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 5. ”Konsekvensviften”. 

Konsekvensen for et tema framkommer ved 

å sammenholde områdets verdi for det 

aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). 

Konsekvensen vises til høyre, på en skala 

fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) 

til meget stor negativ konsekvens (– – – –). 

En linje midt på figuren angir null virkning 

og ubetydelig/ingen konsekvens. Over linja 

vises positive konsekvenser og under linja 

negative konsekvenser (etter Statens 

vegvesen 2006).  
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TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

 

 

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

planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 

omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha direkte og indirekte effekter.  

 

Tiltaksområdet er vist i figur 1 og 3 og inkluderer berørte areal for inntaksområder, kraftstasjon oppe i 

Indre Offerdalselva, avløp fra kraftstasjonene, riggområder og tipper. 

 

Influensområdet inkluderer elvestrekningene med redusert vannføring nedenfor kraftverkenes inntak. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

 

 

Ytre og Indre Offerdalselva ligg på nordsida av Årdalsfjorden ca 10 km vest for Årdalstangen i Årdal 

kommune i Sogn og Fjordane fylke. Ytre Offerdalselva har vassdragsnummer 074.52Z i Regine (NVE 

sitt register over nedbørfelt) og Indre Offerdalselva har vassdragsnr 074.5Z. Vassdragene strekker seg 

fra Ingebjørgsfjellet på kote 1452 og renner sørover til Årdalsfjorden. Ytre Offerdalselva er omtrent 11 

kilometer lang og Indre Offerdalselva er omtrent 13 km. I Ytre Offerdalsvassdraget er det tilnærmet 

ingen inngrep, mens det i Indre Offerdalsvassdraget er vei og noe jordbruk med spredt bebyggelse. 

Begge nedbørseltene har relativt store områder med mektige løsmassedekke, bestående av til dels 

tykke morener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Oversikt over 

nedbørfeltene, ved 

utbygging av hoved-

alternativ. 

 

VASSDRAGET 

Indre og Ytre Offerdalsvassdraget har nedbørfelt på hhv. 61,3 og 42,2 km² ved utløp til sjø, og 

middelvannføringen er hhv. 2,41 og 1,65 m³/s. Ved det planlagte inntaket i Ytre Offerdalselven 

drenerer et nedslagsfelt på 24,7 km² og ved det planlagte inntaket i Indre Offerdalselven er feltet 53,5 

km². Vannføringen ved inntaket utgjør 93 % av totalvannføringen i Indre Offerdalen, mens den er 71 

% ved inntaket i Ytre Offerdalen. Alminnelig lavvannføring i de to vassdragene er ved inntaket på 

hhv. 0,165 og 0,064 m³/s (tabell 7). 
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Tabell 7. Hydrologiske data for nedbørfeltet. 

Nedbørfelt Feltstørrelse Spesifikk 

Avrenning 

Midlere 

vannføring 

Alm. 

lavvann 

5 % 

sommer 

5 % 

vinter 

  (km²) (l/s/km²) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m³/s) 

Inntak Ytre Offerdalselva  24,7 45,2 1,12 0,08 0,268 0,064 

Restfelt Ytre Offerdalselva 17,5 30,0 0,53    

Totalfelt Ytre Offerdalselva 42,2 38,9 1,65    

Inntak Indre Offerdalselva 53,5 41,9 2,24 0,165 0,538 0,129 

Restfelt Indre Offerdalselva 7,8 22,3 0,17    

Totalfelt Indre Offerdalselva 61,3 39,4 2,41    

 

VEDTATTE MILJØMÅL FOR VANNFOREKOMSTENE 

Det er ikke fastsatt noe spesielt miljømål for vannforekomstene, men det generelle miljømålet for alle 

vannforekomster går fram av § 4 i Vannforskriften 2010: 

§ 4. (miljømål for overflatevann)  

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 

sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand, i 

samsvar med klassifiseringen i vedlegg V, og når det gjelder kjemisk tilstand også 

oppfylle kravene i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

kapittel 17. 

 

God økologisk tilstand er: 

Verdiene for biologiske kvalitetselementer for den aktuelle typen overflatevannforekomst 

viser nivåer som er svakt endret som følge av menneskelig virksomhet, men avviker bare 

litt fra dem som normalt forbindes med denne typen overflatevannforekomst under 

uberørte forhold.  

Mer detaljerte definisjoner for økologisk tilstand i elver for biologiske, hydromorfologiske og fysisk-

kjemiske kvalitetselementer er gitt i vannforskriftens vedlegg V punkt 1.2.1. 

VANNKVALITET  

Næringssalter uttrykt ved konsentrasjoner av fosfor viser at det er ”meget god” vannkvalitet Indre 

Offerdalselva, men ”mindre god” i Ytre Offerdalselva i hht. SFT’s klasifisering av vannkvalitet (SFT 

1997). Fosforkonsentrasjonen var noe høyere enn forventet i Ytre Offerdalselva, dette kan skyldes en 

tilfeldig lokal forurensnin gi området. 

 

Med hensyn på organiske stoff uttrykt ved TOC og fargetall er vannkvaliteten ”Meget god” for begge 

elvene. En vannprøve samlet inn i Indre Offerdalselva av Høgskulen i Sogn og Fjordan den 22. mai 

2007 hadde tilsvarende verdier (John Anton Gladsø, pers. medd).  

 

Tabell 8. Vannkvalitetsmålinger i Indre og Ytre Offerdalselva den 19. mai 2009. Prøvene er samlet inn 

i forbindelse med denne undersøkelsen, og analysene er utført ved det akkrediterte laboratoriet 

Chemlab Services AS i Bergen.  

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

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

Indre Offerdal 6,58 <5 2 0,025 0,7 0,17 0,7 0,16 1,2 0,74 68 

Ytre Offerdal 6,7 <5 12 0,029 0,5 0,1 0,6 0,18 0,71 0,91 70 

 

Lokalitet TOC ANC ANC Tot. Al Reaktiv Illabil Labil 

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

Indre Offerdal 0,93 32,9 29,7 22 10 6 4 

Ytre Offerdal 1,2 18,6 14,5 23 10 7 3 
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Tabell 9. Vannkvalitetsmålinger i Indre Offerdalselva den 9. juni 2009. Prøvene er samlet inn i 

forbindelse med denne undersøkelsen, og analysene er utført ved det akkrediterte laboratoriet SogLab 

i Sogndal. 

Lokalitet Kimtall Koliforme bakterier E- coli 

   per/ml  per/100 ml  per/100 ml 

Oppe, inntak 50 2 2 

Utløp til sjø 92 <1 <1 

 

I forhold til forsuring er vannkvaliteten i vassdragene ”Meget god” uttrykt ved pH, med hensyn på 

alkalitet er tilstandsklassen ”mindre god”. Tilsvarende verdier var det også i 2007, selv om pH da var 

noe laver med pH 6,3. Kalsiuminnholdet i vannprøvene var hhv. 0,7 og 0,5 mg/l som er brukbart for 

aure, i 2007 var kalsiuminnholdet 0,9 mg/l.  

 

Den 9. juni 2009 ble det samlet inn en vannprøve oppe og en nede i Indre Offerdalselva, som ble 

analysert med hensyn på tarmbakterier. Disse viser at det på dette tidspunktet var lite tilførsler, til 

vassdraget og at det ikke er noen nye tilførsler på den fraførte strekningen.  
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VERDIFULLE LOKALITETER 

YTRE OFFERDALSELVA 

 

Elvestrekningen fra inntaket og ned til sjøen er ca 

4,9 km. De øverste 1250 meterne fra planlagt 

inntak, ned til ca kote 650 renner elven i kortere 

partier noe slakt, mens den innimellom går bratt i 

foss og stryk, substratet er dominert av stein på 

de slake partiene, men er ofte blankt fjell på mer 

bratte strekningene, lengste sammenhengende 

strekning uten oppvandringshinder på denne 

delen av elven er 200 m. Samlet fall på denne 

delen av elven er ca 12 %.  

 

Fra kote 650 og ned til sjøen renner elven stort 

sett bratt, i stryk og fosser og kun svært korte 

strekninger har standplasser for fisk. 

Dominerende substrattype er også her stein, men 

i de bratteste partiene er det fjell som dominerer. 

Gjennomsnittlig gradient er 18 %.  

 

Vannet i elven er næringsfattig og 

vannhastigheten er tidvis svært stor og det er 

knapt begroing i elven. Gjennomsnittlig 

elvebredde er ca 10 meter, med variasjon fra 2-3 

meter og opp i 20 meters bredde.  

 

Nede ved sjøen renner elven bratt og det er ikke 

oppgangsmuligheter for anadrom fisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Kartlegging med inndeling Ytre 

Offerdalselva i ulike habitatsoner. 

Vandringshinder fra sjø er ved utløpet til fjorden.  
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Figur 8. Ytre Offerdalselva 19. mai 2009. Øverst: Øvre del av berørt elvestrekning, her renner elven 

relativt slakt, substratet er dominert av stein. Midten og nederst: fra kote 650 og nedover renner elven 

bratt, substratet er dominert av stein eller blankt fjell, små høler finnes. Ved utløpet til sjø renner 

elven bratt.  
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INDRE OFFERDALSELVA 

 

Elvestrekningen fra inntaket og ned til 

sjøen er ca 3,5 km. De øverste 800 

meterne fra planlagt inntak, ned til ca 

kote 340 renner elven relativt slakt. 

Fallet på denne delen av elven er i 

snitt ca 7,5 %. Substratet på denne 

strekningen er dominert av stein, men 

det er også områder med grus. Det er 

flere mindre fosser på denne 

strekningen som danner 

oppvandringshinder for fisk. Lengste 

sammenhengende elvestrekning uten 

vandringshinder er 300 m.  

 

Fra kote 340 til sjøen renner elven 

relativt bratt, enkelte få kulper med 

potensielle standplasser for fisk 

finnes. Gjennomsnittlig gradient er 13 

%. Av bunnsubstratet er det stein eller 

blankt fjell som dominerer.  

 

Vannet i elven er næringsfattig og 

vannhastigheten er tidvis svært stor og 

det er knapt begroing i elven. Typisk 

elvebredde er 6-10 meter, men partier 

med bredere og smalere elv finnes i 

kortere perioder.  

 

Nede ved sjøen renner elven bratt og 

det er ikke oppgangsmuligheter for 

anadrom fisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Kartlegging med inndeling 

Indre Offerdalselva i ulike 

habitatsoner. Vandringshinder fra sjø 

er ved utløpet til fjorden. 
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Figur 10. Indre Offerdalselva 19. mai 2009. Øverst: Øvre del av berørt elvestrekning, her renner 

elven relativt slakt, substratet er dominert av stein, men har og partier med grus. Midten og nederst: 

fra kote 320 og nedover renner elven bratt, substratet er dominert av stein eller blankt fjell, små høler 

finnes. Ved utløpet til sjø renner elven bratt.  
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

BUNNDYR 

Det ble samlet inn bunndyrprøver i Indre og Ytre Offerdalselva våren 2009 (tabell 10). Det var flere 

forsuringstolerante døgnfluer i Ytre Offerdalselva, men noe flere forsuringstolerante steinfluer i Indre 

Offerdalselva. Det var også flere fåbørstemark og fjærmygg i Indre Offerdalselva, ellers var det små 

forskjeller. Den forsuringsfølsomme døgnfluearten Baëtis rhodani var tilstede i begge elvene. 

Forekomsten av Baëtis rhodani gir forsuringsindeks I = 1. Tallrik forekomst av arten i Ytre 

Offerdalselva gir forsuringsindeks II lik 6,50, mens indeks II i indre Offerdalselva er 0,83 og indikerer 

en svak forsuringspåvirkning.. Enkeltmålingen kommer i den økologisk tilstandsklassen ”Svært god” 

med hensyn på forsuring i Ytre Offerdalselva og i tilstansklasse ”God” i Indre Offerdalselva. Med 

hensyn på organisk belastning fikk prøvene ASPT-verdi i Indre og Ytre Offerdalselva lik 5,2 og 5,4 

som tilsvarer den økologiske tilstandsklassene ”moderat”.  

 

Den ble 22. mai 2007 samlet Høgskulen i Sogn og Fjordane inn en bunndyrprøve nede i Indre 

Offerdalselva (pers. medd. John Anton Gladsø). Artsforekomstene var i stor grad lik den som ble 

påvist i 2009, men det var noen flere steinfluearter. Forsuringsindeks I og II var hhv. 1 og 0,92 som 

også er relativt likt det som var forholdet i 2009. 

 

Tabell 10. Oversikt over grupper/arter og antal individ i bunndyrprøvene nede i Indre og Ytre 

Offerdalselva den 19. mai 2009. Sortering og artsbestemming er utført av LFI Oslo. 

 Gruppe/art Forsuringsindeks Indre Offerdal Ytre Offerdal 

NEMATODA (Rundomer)  - 4 

OLIGOCHAETA (Fåbørstemark)  192 80 

CRUSTACEA (Krepsdyr)      

  Copepoda, Cyclopoida  4 - 

  Ostracoda   4 4 

HYDRACARINA (Vannmidd)  - 4 

COLLEMBOLA (Spretthaler)  - 8 

EPHEMEROPTERA (Døgnfluer)      

   Baëtis rhodani 1 40 104 

   Baëtis sp. (små) 1 - 64 

   Leptophlebia marginata 0 - - 

PLECOPTERA (Steinfluer)    

   Amphinemura borealis 0 92 4 

   Amphinemura sulcicollis 0 24 24 

   Brachyptera risi 0 - 8 

   Leuctra hippopus  0 4 - 

   Ubestemte (meget små)  60 24 

TRICHOPTERA (Vårfluer)      

   Potamophylax cingulatus  4 - 

LEPIDOPTERA (Sommerfugler)  4 - 

DIPTERA (Tovinger)    

 CHIRONOMIDAE (Fjærmygg)  420 160 

 SIMULIIDAE (Knott)  20 12 

 EMPIDIDAE (Dansefluer)  8 4 

 LIMONIDAE (Småstankelbein)    

   Dicranota sp.  - 4 

Totalt  876 508 

Indeks I  1 1 

Indeks II  0,83 6,50 

ASPT  5,2 5,4 
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FISK  

Indre Offerdalselva  

I Svartevatnet, Breidbottsvatnet, Blankevatnet, Reinspelvatnet, Mjukevatnet, Store Slettadalsvatnet og 

Turtagrøvotnet øverst i vassdraget skal det finnes aure (Artsdatabanken.no). I følge Endre Offerdal 

(pers. medd.) er det aure på 2-300 gram i de fleste av innsjøene. Fisken i disse innsjøene er satt ut. 

 

Tre stasjoner m ble undersøkt den 19. mai 2009. Det er vanskelig å finne gode områder for 

elektrofiske i elven, de to øverste stasjonene ble lagt i tilknytning til høler der vannhastigheten var 

moderat, substratet var en blanding av stein og grus uten begroing, vanndypet var fra 5-30 cm, 

vanntemperaturen var 3,3 °C. På den øverste stasjonen ble et område på 60 m² overfisket, mens totalt 

40 m² ble overfisket på den nest øverste stasjonen. Det ble fanget hhv. seks og to aure på de to 

stasjonene. På den øverste stasjonen ble det fanget ettåringer (klekt 2008) og noen eldre fisk, mens det 

bare bl.a. fanget eldre fisk på den nest øverste stasjonen. På den nest øverste stasjonen ble det i tillegg 

observert to aure av samme størrelse som de som ble fanget. 

 

Nederst i elven ble det fisket på til sammen 30 m², fordelt på flere små områder. Elven renner bratt i 

området og det var relativt vanskelige forhold for elektrofiske, substratet i området er dominert av 

fjell, men på elektrofiskeområdene var det noe stein. Vanntemperaturen ved elektrofiske var 5,3 °C. 

Det ble fanget en aure på 11,2 cm (figur 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Lengdefordeling på aure fanget 

ved elektrofiske i Indre Offerdalselva 19. 

mai 2009.  

 

 

 

Ytre Offerdalselva 

I Øvre og Nedre Tistedalsvatnet øverst i vassdraget skal det finnes aure (Artsdatabanken.no). Fisken i 

disse innsjøene er satt ut. 

 

To stasjoner m ble undersøkt den 19. mai 2009. Det er vanskelig å finne gode områder for elektrofiske 

i elven, den øverste stasjonen ble lagt i nærheten av inntaksområdet. Vannhastigheten på det 

overfiskede arealet var moderat, substratet var en blanding av stein og grus uten begroing, vanndypet 

var fra 5-30 cm, vanntemperaturen var 4,9 °C. Totalt ble et areal på 40 m² overfisket, og dette var det 

området som var fiskbart med denne metoden i denne delen av elven. Det ble ikke fanget eller 

observert fisk. 

 

Det meste av elven renner så bratt at den ikke er egnet som oppholdssted for fisk, på et lite område ca 

100 meter opp fra sjøen ble et område på 25 m² overfisket, her ble det fanget en aure på 13,1 cm. 

Bunnsubstratet i området er dominert av stein, vanndypet på det avfiskede området var fra 10 – 50 cm 

og vanntemperaturen var 5,6 °C.  
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RØDLISTEARTER 

Ål 

Det er ikke kjent at det tidligere er gjort fiskeundersøkelser i noen av de utbyggingsaktuelle elvene, det 

er derfor ikke noen rapporter om forekomster av ål. Av lokalkjente er det heller aldri observert ål i de 

to elvene (Endre Offerdal, pers. medd) og det ble heller ikke observert ål ved denne undersøkelsen. 

Vår- og sommertemperaturene i Indre og Yter Offerdalselva er relativt lave, elvene er relativt bratte 

med høy vannhastigheter, noe som vanskeliggjør forholdene for oppvandring av ålefaringer. Det 

virker derfor svært lite sannsynlig at det er ål i elvene.  

Elvemusling 

Kunnskapen om utbredelsen av elvemusling i Sogn & Fjordane er god. Historisk informasjon som 

ligger samlet hos Fylkesmannen i Sogn & Fjordane viser at det er forekomster av elvemusling noen 

steder i Sunnfjord og Nordfjord, men ikke i Sogn. I mange elver i Sogn & Fjordane er det utført 

grundige undersøkelser, f.eks. ungfisktellinger, gytefisktellinger og bunndyrundersøkelser. Det er 

under disse undersøkelsene aldri blitt påvist elvemusling i Sogn. 

 

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. Av lokalkjente er det aldri 

observert elvemusling i de aktuelle vassdragene (Endre Offerdal, pers. medd). 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.  

 

Denne informasjonen er entydig og tilsier at elvemusling ikke er en art som forekommer i Sogn. Både 

indre og Ytre Offerdalselva er også bratte elvestrekninger med hyppige vandringshindre som gjør 

utbredelse her enda mindre sannsynlig. 

VERDIVURDERING FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

Det er ingen viktige gyte-, vandrings- eller oppvekstlokaliteter for fisk i noen av de berørte elvene. Det 

forekommer innlandsaure i begge elvene, i Indre Offerdalselva er det en viss egenrekruttering til 

bestanden i øvre del, mens det er fiske som slipper seg ned fra ovenforliggende innsjøer som 

dominerer i Ytre Offerdalselva. Genetisk er fisken i begge elvene sterkt påvirket av fisk som slipper 

seg ned fra ovenforliggende innsjøer. Fiskebestandene i disse innsjøene er etablert ved utsettinger. Det 

er ikke registrert noen rødlistearter knyttet til ferskvann i influensområdet.  

 

Tabell 11. Oppsummert verdivurdering av fagtema ”fisk og ferskvannsbiologi”  

Tema / område  
Verdi 

Liten       Middels         Stor 

Verdifulle lokaliteter -------------------------------------- 

 Indre Offerdalselva Ingen viktige lokaliteter  

 Ytre Offerdalselva Ingen viktige lokaliteter  

Fisk og ferskvannsorganismer -------------------------------------- 

 Indre Offerdalselva Innlandsaure      

 Ytre Offerdalselva Innlandsaure    

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

 Indre Offerdalselva Ingen rødlistearter  

 Ytre Offerdalselva Ingen rødlistearter  
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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.  

 

Det er en tilsvarende femdelt skala som tidligere ble benyttet for vannkvalitetsmål, som nå skal 

benyttes ved fastsetting av økologisk status. Men nå er det også tatt hensyn til naturtilstanden, slik at 

det ikke er noe direkte sammenheng mellom SFT sin tilstandsklassifisering og EU-direktivet sin 

statusklassifisering. Vurderinga av økologisk status følger denne skala: 

 

1 2 3 4 5 

Høy status God status Moderat status Dårlig status Svært dårlig status 

 

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. Samlet økologisk status  

 

For de vannforekomstene der det er eller blir planlagt tekniske tiltak som i betydelig grad har eller vil 

endre enten hydrologi og/eller morfologi, slik at det er risiko for at økosystemene blir så endret at de 

ikke vil kunne oppnå ”god økologisk status”, er det innført en egen kategori ”sterkt modifiserte 

vannforekomster” (SMVF). De skal ikke måles mot ”god økologisk status”, men skal ha ”godt 

økologisk potensiale”, som tilsvarer ”god økologisk status” i et tilsvarende nærliggende naturlige 

system. Vassdragsreguleringer utgjør et slikt inngrep, og vassdrag med omfattende reguleringer av 

vannføring kan bli vurdert som SMVF. 

 

Indre og Ytre Offerdalselva vil i forhold til EUs Vannrammedirektiv bli typifisert som 

vannforekomster av type ”liten” (10-1000 km²), ”klar” (fargetall < 30 mg Pt/l) og ”svært kalkfattig”  

(< 1 mg Ca/l), rasktrennende elv.  

 

I hvilken grad den skisserte utbyggingen vil endre vassdraget sin status til SMVF er her vurdert etter 

Glover mfl. (2003). Første vurdering er om noen av inngrepene omfatter behov for oppdeling i egne 

separate vannforekomster, eller om de ligger til den store der tiltaket bare utgjør et lite inngrep. Det er 

ikke ønskelig å splitte opp ensartet nedbørfelt i mange deler som hver og en skal forvaltes separat. 

Hovedregelen er: 

”Bekker med nedslagsfelt under 10 km², skal i utgangspunktet ikke deles opp i mindre 

enheter, og heller slås sammen til å forme et større ”bekkefelt”. Det er lov å definere et 

bekkefelt med størrelse opp til 100 km² eller litt mer, så lenge hele feltet utgjør en 

naturlig forvaltningsenhet med samme vanntype og samme status. Innsjøer med størrelse 

over 0,5 km² skal alltid skilles ut som separate forekomster, men bekkefeltet forøvrig kan 

godt omkranse disse.” 

 

Restfeltet til Ytre Offerdalselva er 17 km² og kan vurderes som SMVF, eventuelt sammen med 

restfeltet i Indre Offerdalselva. I tillegg gjelder det at: 

Dersom en dam eller overføring fjerner vannet fra elven slikt at minstevannføringen 

nedenfor dammen er mindre enn det som er naturlig (Q95), … .  

… skal vannforekomsten vurderes som kandidat for SMVF, dersom ikke særskilt faglig vurdering av 

økologisk status tilsier det (Glover 2003). 
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VIRKNING OG KONSEKVENSVURDERINGER 

 

De to Offerdal kraftverk blir begge rene elvekraftverk uten inntaksmagasin med 

reguleringsmuligheter. Inntakene blir på kote 400 i Indre Offerdalen og kote 800 i Ytre Offerdalen. 

Fra inntaket i Ytre Offerdalen føres vannet i tunnel til kraftstasjon på kote 402 i Ytre Offerdalen. Fra 

inntaket i Ytre Offerdalen føres vannet i tunnel til kote 2 ved Indre Offerdalselvas utløp til fjorden.  

 

Minstevannføringen er satt til 5 – persentilen om vinteren eller 0,064 og 0,129 m³/s i hhv. Ytre og 

Indre Offerdalen. Om sommeren (1. mai – 30. september) er minstevannføringen satt til ca 45 % av 

sommer 5-persentilen, eller 0,120 og 0,240 m³/s i hhv. Ytre og Indre Offerdalselva. I tillegg til 

minsteslipp vil det være et flomtap på 14 % i Ytre Offerdalen og 11 % i Indre Offerdalen. Det vil også 

være et forbislipp når vannføringen er under minste slukevne, dette vil utgjøre 2 % i Ytre Offerdalen 

og 1 % i Indre Offerdalen.  

 

I Ytre Offerdalen vil det være en reduksjon i vannføringen like nedstrøms inntaket på 77 %, mens det 

tilsvarende vil være en reduksjon på 83 % i Indre Offerdalen. I Ytre Offerdalen er det et relativt stor 

restfelt ned til fjorden, og reduksjonen i vannføring nede der vil være på 52 %. Indre Offerdalen har et 

mindre restfelt og ved utløp til sjø vil den totale vannføringsreduksjonen bli på 75 % (figur 12).  

 

Det er planlagt massedeponi og anleggsområder med nærhet og mulig avrenning til vassdraget.  

 

 

Figur 12. Varighetskurve før (blå) og etter (rød) utbygging i Ytre Offerdal (venstre) og Ytre Offerdal 

(høyre). Figurer fra Multiconsult AS ved Geir Helge Kiplesund. 

0-ALTERNATIV, INGEN UTBYGGING 

Som ”kontroll” for konsekvensvurderingen for de ulike reguleringsalternativene, er det her presentert 

en sannsynlig utvikling for de ulike berørte vassdragsdeler dersom de forblir uregulerte.  

 

VANNTEMPERATUR OG SNØFORHOLD 

 

Klimaendringer er gjenstand for diskusjon og vurderinger i mange sammenhenger, og eventuell 

økende ”global oppvarming” vil kunne føre til mildere vintre og heving av snøgrensen også på 

Vestlandet. Det diskuteres også om snømengdene vil øke i høyfjellet ved at det kan bli større 

nedbørmengder vinterstid.  
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Resultater basert på den globale klimamodellen ECHAM4/OPYC3, den regionale klimamodellen 

HIRHAM, IPCC SRES scenario B2 for økning i drivhusgasser i atmosfæren og den hydrologiske 

modellen HBV, tilsier at nedbørmengden vil øke fra 5 til 20 % i dette området. Det vil også bli høyere 

gjennomsnittstemperaturer. Mildere vintre vil føre til en betydelig høyre avrenning om vinteren, mens 

avrenningen vil bli redusert om sommeren, og om våren i de nedre deler (tabell 12). Perioden med 

snødekke vil bli redusert med fra en til to måneder i restfeltet, mens feltet ovenfor inntaket vil få 

redusert snødekke fra 1,5 til 2 måneder.  

 

Tabell 12. Endring i avrenning, temperatur og snøvarighet for ulike perioder og for året, fordelt på 

regulert nedbørfelt og restfeltet for perioden 2071 til 2100 (kilde: www.Senorge.no). 

Periode Avrenning (%) Temperatur (°C) Snøvarighet (dager) 

 Regulert felt Restfelt Regulert felt Restfelt Regulert felt Restfelt 

Vinter  >100 20 til >100   -50 til-65 -65 til-35  

Vår 20 til >100 -20 til -5     

Sommer  -75 til -20 -50 til -5     

Høst 20 til 50 5 til 20     

År 5 til 20 5 til 20 2,0 til 3,5 2,0 til 3,5 -50 til - 65 -65 til -35  

 

Et varmere klima vil kunne påvirke fysiske forhold i vassdrag ved at vanntemperaturen kan bli høyere 

Dette vil påvirke organismer i vannet. Generelt vil produksjon og biomasse på lavere trofiske nivåer 

øke, og dette vil i sin tur påvirke organismer på høyere trofiske nivå. Indirekte effekter via endringer 

på land kan være mange. Økt temperatur og nedbør kan gi økning av løst organisk materiale (humus) i 

avrenningsvann, og dette vil endre lysforhold i innsjøer (Framstad mfl. 2006). 

 

Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke temperatur i vassdragene. 

Basert på resultatene fra klimamodellene presentert her er det likevel rimelig å anta lenger 

sommersesong og noe høyere sommertemperaturer i vassdraget. 

VANNKVALITET 

 

Reduserte utslipp av svovel i Europa har medført at konsentrasjonene av sulfat i nedbør i Norge har 

avtatt med 63-87 % fra 1980 til 2008. Nitrogenutslippene går også ned, i Sør-Norge har nitrat og 

ammoniumkonsentrasjon i nedbør blitt redusert med hhv. 23-46 % og 31-45 % i samme tidsperiode. 

Følgen av dette er bedret vannkvalitet med mindre surhet (økt pH), bedret syrenøytraliserende 

kapasitet (ANC), og nedgang i uorganisk (giftig) aluminium. Videre er det observert en bedring i det 

akvatiske miljøet med gjenhenting av bunndyr- og krepsdyrsamfunn og bedret rekruttering hos fisk. 

Faunaen i rennende vann viser en klar positiv utvikling, mens endringene i innsjøfaunaen er mindre 

(SFT 2008). Denne utviklingen ventes å fortsette de nærmeste årene, men i avtakende tempo. Størst 

utvikling ventes imidlertid i en stadig reduksjon i variasjonen i vannkvalitet, ved at risiko for særlig 

sure perioder med surstøt fra sjøsaltepisoder vil avta i årene som kommer. 

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

 

Redusert snømengde og lengde på snøsesongen og generelt økende temperaturer vil føre til at 

forholdene for fisk endrer seg noe. Vekstsesongen vil bl.a. bli lengre. Endringer i isleggingen av elver 

og bekker vil også påvirke hvordan dyr på land kan utnytte vassdragene. Bestander av fossekall vil 

kunne nyte godt av mildere vintrer med lettere tilgang til næringsdyr i vannet dersom isleggingen 

reduseres. Milde vintrer vil således kunne føre til bedre vinteroverlevelse og større hekkebestand for 

denne arten. 

 

Artssammensetningen av bunndyr vil endre seg noe mot mer varmekjære arter, en del arter vil får 

kortere generasjonstid på grunn av sannsynlig høyere temperaturer.  

 

 

 

 

http://www.senorge.no/
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VIRKNING OG KONSEKVENS I ANLEGGSFASE 

I anleggsfasen vil avrenning fra tunneldrift og massedeponier med anleggsområder kunne vaskes ut og 

føres til vassdraget. Massetippen fra tilløpstunnelen mellom Ytre Offerdal og Indre Offerdal er 

planlagt lokalisert på østsiden av dalføret, vis à vis gården Skogli. Boligriggen er planlagt lokalisert i 

dalsiden øst for gården Hagane. Mindre anleggsrigger vil bli lokalisert til kraftstasjonen ved Skogli, 

nede ved utløpet av Indre Offerdalselva samt oppe ved inntaket i Ytre Offerdal. Indre Offerdalselva vil 

kunne bli påvirket fra deponi og anleggsområde ned til sjøen, men i avtakende grad nedover.  

 

Erfaring fra nyere anlegg viser imidlertid at det oftest er små skadeeffekter av steinstøv eller 

nitrogenforbindelser på forekomst av bunndyr og på fisk (Urdal 2001; Hellen mfl. 2002), men det 

finnes også eldre eksempler på det motsatte, der en ikke hensyntok dette i arbeidet (Hessen mfl. 1989). 

Forskjellene kan skyldes at man de siste årene har søkt avbøtende tiltak for å dempe de mest akutte 

virkningene av slike tilførsler. Det vises også til kapittelet for avbøtende tiltak. 

 

I forbindelse med arbeidet med inntaksdammen i Ytre Offerdalselva vil det bli noe vil avrenning i 

forbindelse med graving, sprengning og støping, men dette vil være relativt kortvarig og gi begrenset 

avrenning til vassdraget.  

VIRKNING OG KONSEKVENS I DRIFTSFASE 

VANNTEMPERATUR  

 

Fraføring av vann som istedenfor føres i tunnel fra inntakene, gir redusert vannføring på 

elvestrekningen. I perioder med lav lufttemperatur vil vanntemperaturen i kunne falle raskere enn 

tidligere og det kan ventes hyppigere islegging på fraført strekning vinterstid. Når lufttemperaturen er 

høyere enn vanntemperaturen vil det tilsvarende være en betydelig større oppvarming av elvevannet 

på den fraførte strekningen. Samtidig vil grunnvannstilførsler utgjøre en større del av vannmassene i 

elven og vil føre til høyre temperaturer vinterstid og lavere temperaturer sommerstid, sammenlignet 

med uregulert situasjon. Sannsynligvis vil lufttemperaturen være overstyrende på vanntemperaturen, 

men en del grunnvannsreserver er det trolig i vassdragene.  

VANNKVALITET  

 

Vannkvaliteten på de regulerte elvestrekningene kan bli mindre utsatt for variasjon i surhetsnivå, siden 

de høyestliggende delene av nedbørfeltene ofte har mindre bufferkapasitet og derfor noe surere 

vannkvaliteter. Det er imidlertid ventet at vannkvaliteten blir lite endret, men i tørre perioder vil den 

nedre deler av den regulerte strekningen bli noe mer påvirket av grunnvannskvaliteter. Reduserte 

vårflommer i forbindelse med snøsmeltingen vil sannsynligvis innebære at pH ikke når så lave verdier 

som i uregulert tilstand på den regulerte strekningen. Nedenfor kraftverksutløpet er det ikke ventet 

endringer i vannkvaliteten som en følge av reguleringen. 

 

Det er svært lite tilførsler fra landbruk eller bebyggelse på elvestrekningen med redusert vannføring og 

det er ikke forventet at redusert resipientkapasitet vil ha merkbar effekt på vannkvaliteten. Det er 

forventet at vassdraget vil ha god eller svært god tilstand med hensyn på kjemiske kvalitetselement 

etter en utbygging.  

FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 

 

Redusert vannføring vil påvirke produksjonsvilkårene på elvestrekningene, og særlig vil perioder med 

meget lav vannføring kunne innebære en begrensning og reduksjon av bærenivået fordi det totale 

vanndekte arealet blir redusert. Perioder med lavest vannføring inntreffer normalt vinterstid, og vil 
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tidvis være lavere enn det som er foreslått som minstevannføring. Elvenes utforming gjør at 

vanndekningen blir en del redusert ved lav vannføring. Redusert vannføring og vanndekning gjennom 

store deler av vekstsesongen, som kommer til å bli den viktigste produksjonsperioden i kraftverkene, 

kan redusere produksjon av bunndyr og fisk på den berørte strekningen.  

 

Undersøkelser i en rekke Vestlandsvassdrag har vist at bærenivået for smoltproduksjon er omvendt 

korrelert med vannføring (Sægrov mfl. 2001). Sannsynligvis vil en også i stasjonære bestander kunne 

få en noe økt fiskeproduksjon dersom produksjonsarealet opprettholdes ved en moderat reduksjon i 

vannføring.  

 

Redusert vanndekning, men trolig mer optimal strømforhold for fiskeproduksjon er det antatt at det 

samlet sett vil være en liten endring i produksjonen av fisk i vassdraget. Artssammensetningen og 

frekvensen av bunndyr og andre ferskvannsorganismer vil trolig bli noe endret. Det er forventet at 

vassdragene vil ha god økologisk tilstand for biologiske kvalitetselementer etter en eventuell 

utbygging. Tiltakene vil ikke påvirke rødlistede arter, siden slike ikke er påvist i vassdragene. 

 

GASSOVERMETNING  

 

En gassovermetning i utløpsvann kan føre til fiskedød. En gassovermetning forutsetter at det suges inn 

luft i inntaket. Dersom inntaket er tilstrekkelig neddykket vil en unngå faren for luftinnsug og dermed 

unngå fare for gassovermetning i utløpsvannet. Slike tekniske løsninger er velkjente og utprøvd, og det 

forventes derfor ikke at situasjoner med gassovermetning vil oppstå. 

SAMLET VURDERING AV KONSEKVENS  

En kraftutbygging vil føre til betydelige reduksjoner i vannføring. Redusert vannføring på 

elvestrekningen i driftsfasen vil kunne få noe betydning for vanntemperaturene, i mindre grad få 

konsekvens for vannkvalitet, men i hovedsak påvirke vanndekningen i elven. Det ventes derfor at 

produksjonsarealet vil bli noe redusert, samtidig vil strømforholdene for fiskeproduksjon bli 

gunstigere. Artssammensetningen og frekvensen av bunndyr og andre ferskvannsorganismer vil trolig 

bli noe endret. 

 

Tabell 13. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens av en utbygging av Offerdalen Kraftverk. 

Tema/Område 

Verdi 
Liten       Middels      Stor 

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

Konsekvens 

 

Verdifulle lokaliteter    

Indre Offerdalselva ----------------------- 
  

---------------------------------------------------------- 
                                           Ubetydelig (0) 

Ytre Offerdalselva ----------------------- 
  

---------------------------------------------------------- 
                                           Ubetydelig (0) 

Fisk og ferskvannsorganismer   

Indre Offerdalselva 
---------------------- 
     

---------------------------------------------------------- 
                                       Liten negativ (-) 

Ytre Offerdalselva ---------------------- 
    

---------------------------------------------------------- 
                                       Liten negativ (-) 

Rødlistearter    

Indre Offerdalselva 
---------------------- 
  

---------------------------------------------------------- 
                                              Ubetydelig (0) 

Ytre Offerdalselva ---------------------- 
  

---------------------------------------------------------- 
                                              Ubetydelig (0) 
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KONSEKVENSER VED ALTERNATIVE UTBYGGINGSPLANER 

 

Senking av inntaket i Ytre Offerdalselva til kote 680 vil gi et mindre påvirket område i Ytre 

Offerdalselva, samtidig vil restfeltet vil bli en del mindre. Samlet sett er det ikke ventet at endringen 

vil få noen merkbar endring i konsekvens på fisk og ferskvann.  

 

For alternativ 2 er det foreslått heving av inntaket til kote 680 i Indre Offerdalselva vil føre til en 

lenger berørt strekning, men tilrenningen fra restfeltet vil være betydelig større, spesielt vil det være 

tilførsler fra relativt store sidefelt langt opp på den fraførte strekningen. Deler av nye partiet som vil 

bli berørt er noe slakere enn områdene som blir berørt i alternativ 1. Det antatt at det samlet sett vil 

være en liten endring i produksjonen av fisk i vassdraget. Artssammensetningen og frekvensen av 

bunndyr og andre ferskvannsorganismer vil trolig bli noe endret. Strekningen som blir berørt vil øke, 

men konsekvensene er likevel forventet å bare bli marginalt mer negativ enn ved utbygging av 

hovedalternativet. 

 

Alternativ 3 med flytting av avløpet til over Kleivafossen, vil gi større vanndekte areal, men mindre 

gunstige vannhastigheter for fisk. Området er bratt og det er lite fisk på strekingen og verdien av fisk 

og ferskvannsorganismer i området er liten og endring i konsekvens vil være ubetydelig.  

 

Alternativ 4 med inntak ved kote 400 i begge elven og avløp mellom de to elvene ved sjøen, vi gi en 

kortere påvirket elvestrekning i Ytre Offerdalselva, og mindre massedeponi i øvre del av vassdraget. 

 

Alternativ 5 med inntak bare i Indre Offerdalen vil gi mindre massedeponier i øvre del av vassdraget 

redusert negativ virking i anleggsfasen og ingen påvirkning i Ytre Offerdalen.  

 

Tabell 14. Oversikt over samlet konsekvens for fisk og ferskvann i anlegg- og driftsfasen for de ulike 

utbyggingsalternativene av Offerdalen. 

Utbyggings

-alternativ 

Anleggsfasen  Driftsfasen 

Ytre Offerdalen Indre Offerdalen  Ytre Offerdalen Indre Offerdalen 

1 0 / – –  – – 

2 0 / - –  – – 

3 0 / - –  – – 

4 0 / - 0 / –  – – 

5 0 0 / –  0 – 
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AVBØTENDE TILTAK 

 

Når en eventuell konsesjon gis for utbygging av et kraftverk, skjer dette etter en forutgående 

behandling, der prosjektets positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser blir 

vurdert opp mot hverandre. En konsesjonær er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt i henhold 

til Vannressursloven § 5, der det fremgår at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de 

er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Vassdragtiltak skal fylle alle 

krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø og eiendom. Før endelig 

byggestart av et anlegg kan iverksettes, må tiltaket få godkjent detaljerte planer som bl.a. skal omfatte 

arealbruk, landskapsmessig utforming, biotoptiltak i vassdrag, avbøtende tiltak og opprydding/ 

istandsetting.  

 

Nedenfor beskrives anbefalte tiltak som har som formål å minimere de eventuelle negative 

konsekvensene og virke avbøtende med hensyn på fisk og ferskvannsbiologi ved en utbygging av 

Leikangerkraftverk. 

 

MINSTEVANNFØRING 
 

Minstevannføring er et tiltak som ofte kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av en 

utbygging. Behovet for minstevannføring vil variere fra sted til sted, og alt etter hvilke 

temaer/fagområder man vurderer. Vannressurslovens § 10 sier bl.a. følgende om minstevannføring:  

“I konsesjon til uttak, bortledning eller oppdemming skal fastsetting av vilkår om minstevannføring i 

elver og bekker avgjøres etter en konkret vurdering. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt 

på å sikre a) vannspeil, b) vassdragets betydning for plante- og dyreliv, c) vannkvalitet, d) 

grunnvannsforekomster. Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at vilkårene etter første og annet 

ledd fravikes over en kortere periode for enkelttilfelle uten miljømessige konsekvenser.” 

 

I forbindelse med denne utbyggingen er det skissert et slipp av minstevannføring fra inntaket på 0,120 

og 0,240 m³/s om sommeren i hhv. Indre og Ytre Offerdalselva. Om vinteren er det for de to 

vassdragsdelene foreslått en minstevannføring på hhv. 0,064 og 0,129 m³/s.  

 

Minstevannføringen vil langt på vei sikre fiskebestand og ferskvannsbiologisk liv i elven, men 

artssammensetningen og frekvensen av bunndyr og andre ferskvannsorganismer vil trolig bli noe. 

 

TERSKLER 
 

Elvene er svært bratt og er i liten grad egnet for terskling, men på kortere strekninger i øvre del av 

fraført strekning, kan terskling på noen av de flate partiene virke positivt.  

 

FORBISLIPPINGSVENTIL 

 
Avløpet fra kraftstasjonen er direkte til annet kraftverksinntak eller i sjø, og det er ikke foreslått 

forbislippingsventil som avbøtende tiltak. 

 

SEDIMENTERINGSANLEGG FOR STEINSTØV I ANLEGGSFASEN 
 

Vaskevann fra tunnelarbeider og avrenningsvann fra anleggsområdet generelt må sedimenteres før det 

går til vassdraget. Vanligvis vil de største partiklene la seg sedimentere nokså raskt, mens de minste 

partiklene som sedimenterer langsomt, vil bli tilført vassdraget og farge vannet over betydelige 

strekninger nedstrøms. Disse medfører imidlertid ingen alvorlig fare for livet i vassdraget eller bruken 

av vannet. 
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

 

For vannkvalitet og ferskvannbiologi er de viktigste momentene undersøkt i forbindelse med denne 

undersøkelsen, og informasjonen som har framkommet er tilstrekkelige til å vurdere konsekvensene av 

en utbygging etter de foreliggende planene. 

 

Under anleggsfasen bør det etableres et program for overvåking av vannkvaliteten, med fokus på 

turbiditet og nitrogenforbindelser. Ved ei slik overvåkingsprogram vil en kunne evaluere de tiltakene 

som iverksatt for å redusere skadelige effekter på miljøet, og en kan da justere tiltakene om disse ikke 

skulle være tilstrekkelige. 

 

Restfeltet til Ytre Offerdalselva er 17 km² og kan vurderes som Svært Modifisert Vannforekomst 

(SMVF), eventuelt sammen med restfeltet i Indre Offerdalselva. Tiltaket vil også fjerne så my vann fra 

elvene at minstevannføringen nedenfor inntakene vil bli mindre enn det som er naturlig Q95, og 

vannforekomsten skal vurderes som kandidat for SMVF. Slike særlige vurderinger av økologisk status 

må gjennomføres etter en utbygging for å avgjøre vannforekomstens status.  

 

Hovedfokus bør være på mulige temperaturendringer, hvordan grunnvannstilsig i perioder med 

naturlig liten vannføring påvirker vanntemperatur, og hvordan dette eventuelt kan påvirke 

sammensetning av bunndyrsamfunnet. Det bør da også gjennomføres temperaturlogging oppe og nede 

i begge vassdragene både før og etter kraftverkene settes i drift. 
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