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FORORD 
 
 
Fister Smolt AS planlegger å søke om konsesjon for et nytt og stort settefiskanlegg; Hylen Smolt AS, 
med en årlig produksjon på 10 millioner smolt i Hylen i Suldal kommune i Rogaland. I tillegg søkes 
det parallelt om konsesjon for å etablere et småkraftverk på driftsvannet til settefiskanlegget.  
 
Rådgivende Biologer AS er bedt om å utarbeide nødvendig dokumentasjonsgrunnlag for en slik 
dobbel søknad om settefiskanlegg og kraftverk, samt plansak etter Plan- og bygningsloven. 
Dokumentasjonen skal tjene som grunnlag for vurdering av konsesjon etter Vannressursloven, 
utslippsløyve etter Forurensningsloven og for den samlete konsesjonsramme for settefiskanlegget etter 
Akvakulturloven.  
 
I henhold til KU-forskriften medfører prosjektets størrelse at det sannsynligvis også må gjennomgå 
full konsekvensutredning. Samtidig styrer og samordner Plan- og bygningsloven areal- og 
ressursbruken i kommunene. Tiltaks- og influensområdet er avsatt som LNF-område i arealdelen av 
Suldal kommuneplan. Siden tiltaket ikke er i tråd med arealbruksformålet, vil kommunen krev å få 
behandle arealbruken i prosjektet etter Plan- og bygningsloven. Dette vil bli gjort ved utarbeiding av 
egen reguleringsplan for området og det planlagte tiltaket. 
 
Foreliggende dokumentasjon er utarbeidet i henhold til de krav som Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE) stiller til dokumentasjon av biologisk mangfold og konsekvensutredning (KU) 
for småkraftverk, siden dette prosjektet i karakter ikke avviker fra slike prosjekt. Denne rapporten 
tilsvarer også den gjennomgang og dokumentasjon som også vanligvis benyttes ved tilsvarende (men 
mindre) konsesjonssøknader for settefiskanlegg. 

Det er ikke foretatt nye undersøkelser i forbindelse med denne utredningen, men det er gjennomført 
befaring til området 24.august 2006, og det er i dokumentet også vist til hva som eventuelt bør videre 
utredes parallelt med selve søknadsprosessen. Hensikten med foreliggende dokument er da å vurdere 
om det er nødvendig med en mer omfattende meldingsprosess, eller om dette dokumentet er 
tilstrekkelig som dokumentasjon for å levere inn søknad direkte. 
  
Rådgivende Biologer AS takker Fister Smolt AS, ved Ørjan Tveiten, for oppdraget. 
 

        Bergen, 12.februar 2007. 
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SAMMENDRAG 
 
JOHNSEN, G.H. 2007. Grunnlagsdokumentasjon med konsekvensutredning for søknad om ny 
  konsesjon på 10 millioner smolt ved Hylen Smolt AS. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 963, ISBN 978-82-7658-515-5, 39 sider 
 
Rådgivende Biologer AS er av Fister Smolt AS, bedt om å utarbeide nødvendig dokumentasjons-
grunnlag for søknader om konsesjon for nytt settefiskanlegg Hylen Smolt AS. Dokumentasjonen skal 
tjene som grunnlag for vurdering av konsesjon etter Vannressursloven, utslippsløyve etter 
Forurensningsloven og for den samlete konsesjonsramme for settefiskanlegget etter Akvakulturloven. 
Det vil bli meldt egen reguleringsplan for tiltaket, og dokumentasjon gjelder da også i forbindelse med 
plansak etter Plan- og bygningsloven.  
 
Tiltaket 
 
Fister Smolt AS planlegger å etablere et nytt settefiskanlegg Hylen Smolt AS for årlig produksjon av 
10 mill smolt i Hylen i Suldal kommune. Til sammen vil dette gi en årlig biologisk produksjon på 750 
tonn med et tilsvarende fôrbruk på nærmere 900 tonn. Dette blir det største enkeltanlegget i Norge og 
sannsynligvis største gjennomstrømmingsanlegg i verden. Første og omsøkte byggetrinn skal skje ved 
frikjøp av inntil 150 m³/min vann fra Statkraft SF sitt Hylen Kraftverk, med eget inntak i 
Suldalsvatnet. Det er oppgang av laks og sjøaure til Suldalsvatnet, så vannet må desifinseres og det må 
lages rist i inntaket. Det vil bli etablert et nytt Fister Kraft AS som nyttiggjør seg fallet ned til 
fiskeanlegget. Alt vann vil bli desinfisert, og avløp planlegges ført urenset til innerst i Hylsfjorden. 
Avløpet planlegges med dobbel sikring for å hindre rømming av fisk. Tiltaksområdet ligger på to 
ervervete arealer på til sammen 30 da i Hylsdalen der det i dag er grasproduksjon. Området ligger i sin 
helhet i et LNF-område i kommuneplanen for Suldal, og det vil bli meldt egen plansak for 
omregulering av området.  
 
Biologisk mangfold 
 
Influensområdet har forekomster av edellauvskog og naturtyper med lokal verdi. Det er ingen 
nærliggende viltområder med lokal betydning. Det er registrerte to rødlistearter fugl i Hylen og 
området i lien over inntaksområdet langs Suldalsvatnet har fem rødlistearter med sopp. Det er 
imidlertid ingen truete vegetasjonstyper eller vernete områder i nærheten, men Hylsfjorden inngår i 
den nye nasjonale laksefjorden Sandsfjorden. Tiltaket vil ikke gi noen endring i inngrepsfrie 
naturområder (INON). Landskapet og naturen i influensområdet er typisk for regionen og, en samlet 
vurdering gir en liten til middels verdi for biologisk mangfold og verneinteresser. Med små virkninger 
av tiltaket, er konsekvensene for biologisk mangfold samlet sett vurdert å være ubetydelig negative (-
/0). 
 
Fisk og ferskvannsbiologi 
 
Det lokale vassdraget er periodevis nesten fullstendig tørrlagt, det er noe ørret i kulpene og det 
foreventes en liten produksjon av øvrige ferskvannsorganismer. Hylsfjorden er innerste del av nasjonal 
laksefjord. Men det ventes ingen betydelige virkninger av tiltaket på verken vassdraget eller fjorden, 
så konsekvensene for fisk og ferskvannsbiologi, herunder laksen i Suldalslågen, er samlet sett vurdert 
å være ubetydelig negative (-/0).  
 
Landskap 
 
De landskapsmessige virkningene av tiltaket er små, og de planlagte installasjonene blir uansett små i 
forhold til dalens bratte og steile fjellsider.  Tiltaksområdet grenser til et større område med nasjonale 
verdier med hensyn på landskapsopplevelser, men det ligger godt skjermet mot innsyn fra disse 
områdene. 
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Fauna og flora 
 
Fauna og floraelementene er omtalt under kapittelet om biologisk mangfold. Det ventes ingen virkning 
av tiltaket på de omkringliggende flora- eller elementene, og derfor heller ingen konsekvenser (0). 
 
Kulturminner og kulturlandskap 
 
Kulturminnet nederst ved fjorden i Hylen ligger utenfor tiltaksområdet, og det er lite innsyn herfra til 
selve tiltaksområdet. Statkraft etablerte allerede på 80-tallet Hylen Kraftverk og i den forbindelse en 
større trafo/ fordelingsstasjon som ligger i umiddelbar nærhet til kulturminnet. Dette tiltaket ligger 
også mellom smoltanlegget og kulturminnet. Landsbruksområdene innenfor tiltaksområdet synes 
tilrettelagt ved anvendelse av fyllmasser fra Hylen Kraftverk, og det ansees derfor ikke å være 
potensiale for funn av nye kulturminner i selve tiltaksområdet. Landbruksområdene som blir 
beslaglagt har derfor liten verdi som kulturlandskap. Det ventes derfor ingen virkning for kulturminner 
eller kulturlandskap, og derfor heller ingen konsekvenser (0). 
 
Landbruk 
 
De to områdene som er planlagt benyttet til settefiskanlegget, benyttes i dag til grasproduksjon. 
Områdene har liten verdi fordi de er små og ligger langt unna, mens virkningen av tiltaket for dagens 
konkrete bruk av arealene vil selvsagt være stor. Samtidig kan utløsning/leie av arealene være minst 
like verdifullt for landbruket som dagens bruk av områdene, slik at den samlete virkning er ansett å 
være liten og tiltaket vil ikke gi noen konsekvens (0) for landbruket. 
 
Vannkvalitet, vannforsyning og resipientforhold 
 
Det er ingen vannforsyningsinteresser knyttet til det lokale vassdraget, og tiltaket ventes heller ikke å 
få noen konsekvenser for vannkvaliteten i vassdraget. Det planlagt urensete avløpet til Hylsfjorden vil 
kunne medføre lokale miljøvirkninger nær selve utslippet, men vanligvis vil dette være av beskjeden 
karakter siden vannstrømmen fra Hylen Kraftverk vil spre tilførslene over et stort område, der 
nedbrytingen holder tritt med tilførslene. Konsekvensen for vannkvalitet, vannforsynings- og 
resipientinteresser blir totalt sett vurdert som ubetydelig negativ til ingen (-/0). 
 
Friluftsliv og andre brukerinteresser 
 
Influensområdet er i liten grad benyttet i friluftsammenheng, og området er nesten utelukkende 
benyttet av lokale, samt noen utlendinger som fisker i utløpet av Hylen Kraftverk om sommeren. 
Området er ikke startsted for organiserte turlagsturer, og det er ikke noen T-merkete turlagsturer i 
terrenget over Hylsdalen. Erfjord Stamfisk har to lokaliteter for oppdrett av stamfisk i fjorden. Den 
nærmeste av disse ligger omtrent 5 km fra det planlagte smoltanlegget.  
 
Samfunnsmessige virkninger 
 
Frikjøp av vann fra Hylen Kraftverk vil ikke bli fullt ut kompensert ved etablering av det nye 
kraftverket, siden en ikke utnytter hele fallet. Anlegget vil representere 12-15 nye årsarbeidsverk i 
Suldal kommune og ha en årlig omsetning på mellom 60 og 70 millioner kroner. Dette vil gi 
ringvirkninger for næringslivet og gi økte skatteinntekter til Suldal kommune. Det planlegges 
investeringer på over 100 millioner kroner, og i anleggsfasen vil tiltaket medføre økt lokal omsetning. 
 
Elektriske anlegg  
 
Det planlegges ikke andre elektriske anlegg enn det som vanligvis er av strømtilførsel til slike anlegg, 
og eventuell overskuddsstrøm produsert ved kraftverket vil bli ført ut langs samme ledningstrase langs 
veien i Hylsdalen.  
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HYLEN SMOLT AS  
 
Fister Smolt AS har etablert grunnlag for smoltproduksjon i Hylen, og har etablert selskapet Hylen 
Smolt AS. Rettigheter er etablert på tilgang på omtrent 30 da areal tilsvarende en planlagt årlig 
produksjon på 10 mill smolt (figur 1), med mulighet for utvidelse til 20 – 30 mill. Rettighetene 
omfatter nødvendig areal for anlegg, samt tilgang på et gjennomsnitt uttak av vann på 102 m³/min, og 
et maksimalt uttak på 150 m³/min. I tillegg er det opsjon på en ytterligere økning dersom dette er 
ønskelig.  
 
I dag er det Statkraft SF som disponerer vannretten, der vannet fra Suldalsvatnet benyttes til 
produksjon av kraft i Hylen Kraftverk. Avtalen om tilgang på vann innbefatter frikjøp av vann 
Statkraft SF i dag allerede har konsesjon på til Hylen. Fister Smolt AS planlegger å etablere eget 
kraftverk Fister Kraft AS på sitt vanninntak, slik at en kan kompensere noe av kostnadene for frikjøp 
samtidig som noe av den tapte kraftproduksjonen oppveies. Det fremmes egen søknad om konsesjon 
for dette kraftverket, men denne KU vil omfatte begge elementene siden det hele er integrert i en 
pakke. 
  

  
Figur 1.  De to områdene i Hylen som er planlagt utnyttet til etablering av nytt settefiskanlegg Hylen 
Smolt AS.  
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FISTER KRAFT AS  
 
Fister Kraft AS skal benytte fallet mellom inntak i Suldalsvatnet på HRV på kote 68,5 og LRV på kote 
67,0 moh og planlagt settefiskanlegg i Hylen på kote 10 moh (figur 2). Statkraft SF benytter i dag 
dette vannet til Hylen kraftverk med utslipp ved kote 0 innerst i Hylsfjorden, og Fister Smolt AS har 
fått rett til tilgang på et gjennomsnitt uttak av vann på 102 m³/min, og et maksimalt uttak på 150 
m³/min. Nærmere beskrivelse av kraftverksprosjektet finnes i vedlagt rapport fra CM-Consulting AS. 
 
Størrelsen på det nederste arealet etter rassikring, flytting av veg og legging av bekk i rør, vil ha svært 
mye å si for hvor anlegget plasseres. Samtlige påvekstkar vil trolig uansett plasseres på det nederste 
området. Vann til startfôring og klekkeri vil derfor hentes ut lenger oppe eller pumpes opp. 
Vannbehov til klekkeri og startfôring anses å være ubetydelig sammenlignet med totalbehovet 
gjennom vinteren. Kraftverket plasseres på ca kote 20 og får dermed et fall på 47 – 48,5 meter. 
 

 
Figur 2.  Skisse for planlagt Fister Kraft AS.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som er presentert i rapporten er basert på en befaring til området 24. august 2006, fra 
foreliggende litteratur, fra søk i nasjonale databaser og ved direkte kontakt med forvaltning, lokale 
aktører og Suldal kommune. Det er presentert en liste over referanser og muntlige kilder bakerst i 
rapporten.  
 

VURDERING AV VERDIER, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve 
(Statens Vegvesen 2005). 
 
Det første trinnet i konsekvensvurderingene er å beskrive og vurdere området sine karaktertrekk og 
verdier innenfor de ulike temaene som skal vurderes. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner 
fra liten verdi til stor verdi for hvert tema (se eksempel under) ut fra kriterier angitt i foreliggende 
veiledningsmateriell (se blant annet oversikt i tabell 1).   
 
 

Verdivurdering 
 Liten            Middels                     Stor 

    ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
                                       
 

 
Trinn 2 består i å beskrive og vurdere tiltakets virkning på de ulike omtalte tema. Virkningene blir 
vurdert ut fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Det er i noen tilfeller også 
skilt mellom virkninger i den kortsiktige anleggsfasen og den langsiktige driftsfasen. Virkningene blir 
vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang (se eksempel under). I denne 
rapporten vil virkningens omfang ikke bli grafisk presentert, bare omtalt i teksten. 
 
 

Virkningenes omfang 
   Stort neg.               Middels neg.                   Lite / intet                       Middels pos.               Stort pos. 
     ⏐---------------------------⏐---------------------------⏐--------------------------⏐---------------------------⏐ 
                                                            

 
 
Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene består i å kombinere verdien av området og 
tiltakets virkning på området for å få den samlede konsekvensen. Denne sammenstillingen gir et 
resultat langs en nidelt skala fra svært stor negativ konsekvens (----) til svært stor positiv konsekvens 
(++++), og finnes ved å plotte trinn 1 og 2 mot hverandre i figur 2. De ulike konsekvenskategoriene 
er illustrert ved å benytte symbolene ”+” og ”-”. 
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Figur 3. Samlet presentasjon av de tre 
trinnene i konsekvensvurderingen, der trinn 1 
verdisetting er vist øverst, trinn 2 virkning er 
vist nedover til venstre og trinn 3 samlet 
vurdering av konsekvens er resultatet av disse 
og vist i figuren med rød farge for negativ 
konsekvens og blå farge for positiv konsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet med selve konsekvensvurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema for det aktuelle 
fagområdet. Dette skjemaet gir en oppsummerende beskrivelse og vurdering av mulige konsekvenser 
og konfliktpotensiale og en samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ. Her inngår også en kort 
vurdering av hvor gode grunnlagsdataene er (kvalitet og kvantitet), noe som da gir en indikasjon på 
hvor sikre konsekvensvurderingene er.  
 
Datagrunnlaget blir samlet sett for hele arbeidet klassifisert til en av fire grupper som følger: 
 

Klasse Beskrivelse 

1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 

 

BIOLOGISK MANGFOLD OG VERNEINTERESSER 
Metodikken følger NVE-veileder nr. 1-2004, Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av 
småkraftverk (Brodtkorb & Selboe, 2004). DN-håndbok 13 (2. utgave fra mai 2006) ”Kartlegging av 
naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold” beskriver 57 naturtyper som er antatt å være spesielt 
viktig i biologisk mangfoldsammenheng og som skal vektlegges ved verdisetting. Vegetasjonstypene 
med koder følger for øvrig Fremstad (1997). 
 

Liten Middels Stor

Stort
positivt

Middels
positivt

Lite 
positivt

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite 
negativt

VERDI0

0

++++

- - - -

+++

++

+

0
0

- -

- - -

-

VIRKNING

Stor negativ

Middles negativ

Liten negativ

Liten positiv

Middles positiv

Stor positiv

Svært stor 
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negativ



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 963 12

Vurderingene i rapporten baserer seg delvis på foreliggende informasjon, samt på befaring den 24 
august 2006 i tiltaksområdet. Det var pent vær under befaringen. I tillegg er tilgjengelige databaser 
over lav (LavDatabasen), sopp (SoppDatabasen) mose (MoseDatabasen) og rødlistede karplanter 
(Norsk KarplanteDatabase) ved Universitetet i Oslo er gjennomgått. 
 
Suldal kommune har gjennomført både viltkartlegging og kartlagt biologisk mangfold og naturtyper. 
Informasjonen om dyrelivet er basert på over nevnte kartlegging, samt fylkesmannen og kommunen. 
Norsk Fugleatlas (www.fugleatlas.no) er kilde til noen av registreringene på fugl.  
 
 
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av biologisk mangfold og naturverninteresser. 
 

Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi 
Naturtyper 
(Kilde: DN håndbok 2006-13 
og St.meld 8 (1999-2000) 

 Store og/eller intakte 
områder med naturtyper som 
er truet 

 
 

 Små og/eller delvis intakte 
områder med naturtyper som 
er truet 

 Større og eller intakte 
områder med naturtyper som 
er hensynskrevende 

 Små og/eller delvis intakte 
områder med naturtyper som 
er hensynskrevende 

 Andre registrerte 
naturområder/naturtyper med 
en viss (lokal) betydning for 
det biologiske mangfoldet 

Vilt  
(Kilde: DN håndbok 1996-11) 

 Svært viktige viltområder 
 

 Viktige viltområder   Registrerte viltområder med 
en viss (lokal) betydning 

Ferskvann 
(Kilde: DN håndbok 2000-15) 

 Se detaljert inndeling i håndboka (inndeling for: viktige bestander av ferskvannsfisk (som laks og 
storørret), lokaliteter ikke påvirket av utsatt fisk og lokaliteter med opprinnelige plante- og 
dyresamfunn) 

Rødlistearter  
Kilde: DN-rapport 1999-3, men 
modifisert i forhold til nye 
rødlistekategorier (Kålås mfl. 
2006). 

 Arter i kategoriene CR 
(kritisk truet), EN(Sterkt 
truet) og VU (Sårbar), eller 
der det er grunn til å tro slike 
finnes 

 Arter i kategoriene NT (nær 
truet) eller der det er grunn 
til å tro slike finnes 

 Arter som står på den 
regionale rødlista 

 Leveområder for arter som er 
vanlige i lokal sammenheng 

Truete vegetasjonstyper 
(Kilde: Fremstad & Moen 
2001) 
 
 
 

 Store og/eller intakte 
områder med 
vegetasjonstyper i 
kategoriene "akutt truet" og 
"sterkt truet" 

 Små og/eller delvis intakte 
områder med vegetasjons-
typer i kategoriene "akutt 
truet" og "sterkt truet"  

 Store og/eller intakte 
områder med vegetasjons-
typer i kategoriene "noe 
truet" og "hensynskrevende" 

 Små og/eller delvis intakte 
områder med vegetasjons-
typer i kategorien "noe truet" 
og "hensynskrevende" 

Lovstatus 
(Kilde: Ulike verneplaner) 
 
 

 Områder vernet eller 
foreslått vernet 

 Områder som er foreslått 
vernet, men forkastet pga. 
størrelse eller omfang 

 Områder som er vurdert, 
men ikke vernet etter 
naturvernloven, og som er 
funnet å ha lokal/regional 
naturverdi 

 Lokale verneområder (Pbl.) 

 Områder som er vurdert, 
men ikke vernet etter 
naturvernloven, og som er 
funnet å ha kun lokal 
naturverdi 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder 
(Kilde: INONver0103) 
 
 

 Inngrepsfrie naturområder 
større enn 25 km² 

 Inngrepsfrie naturområder 
mellom 5 og 25 km² 

 Sammenhengende 
naturområder over 25 km² 
noe preget av tekniske 
inngrep 

 Inngrepsfrie naturområder 
mellom 1 og 5 km² 

 Sammenhengende natur-
områder mellom 5 og 25 
km², noe preget av tekniske 
inngrep 

 

INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER 
Urørt natur og villmark er definert under begrepet Inngrepsfrie naturområder (Direktoratet for 
naturforvaltning, 1995): Inngrepsfrie naturområder, ligger mer enn 1 kilometer fra tyngre tekniske 
inngrep og kan deles inn i soner basert på avstand til nærmeste inngrep:  
 
 

Inngrepsnære områder: < 1 kilometer fra tyngre tekniske inngrep 
Inngrepsfri sone 2: 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep 
Inngrepsfri sone 1: 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep 
Villmarkspregede områder: > 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep 
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LANDSKAP 
Med grunnlag i befaringen og fototolkninger, er området evaluert med hensyn til opplevelsesverdi 
etter ”mangfold”, ”inntrykksstyrke” og ”helhet”.  
  

• Mangfold: Er et landskap satt sammen av mange ulike elementer med stort mangfold i form, 
farge og tekstur, øker dette opplevelsespotensialet til landskapet sammenliknet med andre 
landskap med et lavere mangfold. 

• Inntrykksstyrke: Store kontraster i markante komposisjoner skaper dramatikk og spenning. 
Sterke inntrykk gir større og mer varige opplevelser enn svakere inntrykk. 

• Helhet: Landskap der de ulike elementene står i et balansert forhold til hverandre (harmoni), 
og hvor strukturene ikke er brutt av inngrep eller manglende kontinuitet, øker landskapets 
opplevelsesverdi. 

 
På bakgrunn av dette tilordnes landskapsområdene en klasse med grunnlag i deres totalinntrykk, der 
det deles inn i tre ulike klasser etter opplevelsesverdi; Klasse A, B og C. Klassene A og B er todelte 
 

• Klasse A: Landskapsområde der landskapskomponentene samlet sett har kvaliteter som gjør 
det enestående og særlig opplevelsesrikt. Landskapet er helhetlig med stort mangfold og høy 
inntrykksstyrke. Homogent og helhetlig landskap med usedvanlig høy inntrykksstyrke hører 
også med her. Klasse A1 karakteriserer det ypperste og det enestående landskapet innenfor 
regionen. Klasse A2 karakteriserer landskap med høy inntrykksstyrke og stort mangfold. 

• Klasse B: Klassen er det typiske landskapet i regionen. Landskapet har normalt gode 
kvaliteter, men er ikke enestående. Dersom et statistisk stort nok materiale foreligger, vil de 
fleste underregioner /landskapsområder høre til denne klassen. Klasse B1 representerer det 
typiske landskapet uten inngrep innenfor regionen. Klasse B2 representerer det typiske 
landskapet med noe lavere mangfold og enkelte uheldige inngrep. 

• Klasse C: Klassen inneholder inntrykkssvake landskap med liten formrikdom og/eller 
landskap dominert av uheldige inngrep. 

 
Informasjon om bruken av området til friluftsliv er innhentet gjennom samtaler med grunneiere og 
informasjon fra kommunen. 
 
 
FRILUFTSLIV  
 
”Friluftsliv er opphold i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser” 
(Stortingsmelding nr. 71 1972/73). Senere er selve opplevelsen understreket som et ledende motiv for 
friluftsutøvelsen (Stortingsmelding nr. 63, 1984/85, DN Håndbok 18-2001), og opplevelsen er en 
kombinasjon av den aktiviteten utøverne bedriver og de fysiske omgivelsene aktiviteten foregår i. For 
å forstå hvilken funksjon og verdi et friluftsområde har, er det viktig å være oppmerksom på den større 
rammen opplevelsen foregår innenfor, slik som landskapskvaliteter, kulturminner, plante- og dyreliv 
m.m. Som friluftslivsaktiviteter regnes (DN Håndbok 18-2001): 

• Nærmiljøaktiviteter: Lek og opphold i grønne områder i nærmiljøet. 
• Vannaktiviteter: Bading/soling, padleturer/roturer/seiling/andre båtturer. 
• Høstingsaktiviteter: Jakt, fiske, bær- og sopplukking. 
• Ski og Fotturer: Fra kortere spaserturer til flere dagers ski-/fotturer. 
• Spenningsaktiviteter: Rafting, elvepadling, klatring, dykking mm. 

 
Verdien av et friluftsområde vurderes i forhold til bruk, opplevelseskvaliteter, egnethet og 
symbolverdi (tabell 2).  
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Tabell 2. Kriterier for verdivurdering av friluftsområder på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 
Verdi  Kriterier 
Svært stor  a) Området er svært mye brukt i dag. b) Området er ikke svært mye brukt i dag, men oppfyller ett av følgende 

kriterier: Landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har opplevelseskvaliteter av svært stor betydning. Området er 
spesielt godt egnet for en enkeltaktivitet som det lokalt/regionalt/nasjonalt ikke finnes alternative områder til 
av noenlunde tilsvarende kvalitet. Området har et svært stort mangfold av opplevelsesmuligheter i forhold til 
landskap, naturmiljø, kulturmiljø og/eller kvaliteter. Området inngår som del av en større, sammenhengende 
grønnstruktur av svært stor verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, eller som 
adkomst til slike områder. Området har svært stor symbolverdi.  

Stor  a) Området er mye brukt i dag. b) Området er ikke mye brukt i dag, men oppfyller ett av følgende kriterier: 
Landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har opplevelseskvaliteter av stor betydning. Området er godt egnet for 
en enkeltaktivitet som det lokalt/regionalt/nasjonalt ikke finnes alternative områder til av noenlunde 
tilsvarende kvalitet. Området har et mangfold av opplevelsesmuligheter i forhold til landskap, naturmiljø, 
kulturmiljø og/eller aktiviteter. Området inngår som del av en større, sammenhengende grønnstruktur av stor 
verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, eller som adkomst til slike områder. 
Området har stor symbolverdi.  

Middels 
stor  

a) Området har en del bruk i dag. b) Området er lite brukt i dag, men oppfyller ett av følgende kriterier: 
Landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har visse opplevelseskvaliteter. Området er egnet for en enkeltaktivitet 
som det lokalt/regionalt/nasjonalt ikke finnes alternative områder til. Området inngår som del av en større, 
sammenhengende grønnstruktur av en viss verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, 
eller som adkomst til slike områder. Området har en viss symbolverdi.  

Liten  
 

Området er lite brukt i dag. Området har heller ingen opplevelsesverdier eller symbolverdier av betydning. 
Det har liten betydning i forhold til den overordnete grønnstrukturen for de omkringliggende områder.  

Ubetydelig/ 
Ingen  

Ingen kjente friluftsinteresser. 
 

 
Verdivurderingen tar hensyn til områdets betydning lokalt, regionalt og nasjonalt, og vurderes for 
hvert nivå. Nivåene defineres på følgende måte: 
 
• Lokalt nivå: Kort eller ingen reiseavstand, området kan nås av brukerne i fritiden eller arbeidstiden  
• Regionalt nivå: Reisetiden for eksisterende eller potensielle brukere er ikke lengre enn at den kan 

aksepteres for minst en hel dags opphold. 
• Nasjonalt nivå: Reisetiden for eksisterende eller potensielle brukere kan være lang. 
 
Konsekvensene er en kombinasjon av verdi og virkning (figur 2) og kriterier for vurdering av 
virkninger av et tiltak er vist i tabell 3.  
 
Tabell 3. Kriterier for vurdering av virkninger av et tiltak for friluftslivet. * Barn og ungdoms 
muligheter bør vektlegges særlig. 
 
Virkninger Kriterier 
Betydelig 
negative  

Den totale bruken forventes å bli vesentlig redusert i forhold til dagens nivå, eller mulighetene for å utøve 
friluftsliv for bestemte grupper blir vesentlig redusert*, eller områdets verdi for framtidig bruk blir vesentlig 
redusert  

Negative  Den totale bruken forventes å bli merkbart redusert i forhold til dagens nivå, eller mulighetene for å utøve 
friluftsliv for bestemte grupper blir merkbart redusert*, eller områdets verdi for framtidig bruk blir merkbart 
redusert  

Begrenset  Den totale bruken forventes å bli litt redusert i forhold til negative dagens nivå, eller mulighetene for å utøve 
friluftsliv for bestemte grupper blir litt redusert*, eller områdets verdi for framtidig bruk blir litt redusert  

Positive  Tiltaket vil ha positive virkninger for dagens eller framtidig friluftslivsutøvelse i området  
 
 

ØVRIGE TEMAER 
Informasjon om kulturminner og kulturmiljøer er innhentet fra Riksantikvarens database 
”Askeladden”.  
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet (jfr. § 3 i vannressursloven), mens influensområdet også 
omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet omfatter området både ved planlagt inntak i Suldalsvatnet, samt arealet som 
beslaglegges av de planlagte anleggene i Hylen.  
 
Influensområdet vil omfatte de tilstøtende områder, der de planlagte inngrep vil kunne tenkes å ha 
direkte og indirekte effekter. Dette gjelder både der det er innsyn så vel som der dagens bruk av 
området kan begrenses. Utslipp til sjøresipienten, samt forholdene knyttet til laksefjordproblematikk 
ligger, sammen med de øvrige samfunnsmessige virkninger, også knyttet til omdisponering av 
vannbruk til kraftproduksjon, innenfor influensområdet. 
 

 
 
 
Figur 4.  Skisse for totalprosjektet med to alternativer for vanninntak fra Suldalsvatnet til planlagt 
kraftverk umiddelbart oppstrøms planlagt settefiskanlegg i Hylen. Dagens tunnel for Hylen Kraftverk 
er vist med tykk strek til venstre.  

Alt 2

Alt 1

Inntakstunnel 
Alt 1

Anlegget 

Inntakstunnell 
Alt 2

Inntakstunnell 
Statkraft 

Avløpsledning 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
 
Fister Smolt AS har inngått avtale om å få disponere to områder i Hylen. Dette er i dag 
landbruksområder som ligger med et relativt grunt jordlag oppå steinfyllinger etablert i forbindelse 
med bygging av vannveiene til Hylen Kraftverk. Det øvre området er omtrent 20.000 m² stort og det 
nedre er omtrent halvparten (figur 1 og 4). Det naturlige elveløpet er både flyttet og lagt om i dette 
trange dalføret. 
 

 
Figur 5.  De to arealene det er inngått avtale om i Hylen, øvre feltet til venstre og nedre feltet til 
høyre. 
 

GEOLOGI 

Berggrunnen i området består dels av næringsfattige grunnfjellsbergarter som granittisk til 
diorittisk gneis. Jordsmonnet er svært tynt og usammenhengende, med mye fjell i dagen. 
Stedvis er det også mye ur / rasmateriale.  

 

 

 

 

 

Figur 6.  Kartet viser 
berggrunnsgeologien i 
influensområdet (fra 
www.ngu.no/kart/areal
is). 
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Løsmassedekket er sparsomt i fjellområdene, mens sidene i Hylsdalen i hovedsak består av grov ur av 
skredmateriale. Også nyere nedbørutløste ras har gått i dalsidene her i forbindelse med de store 
nedbørsmengdene høsten 2005. I dalbunnen er det noe tynnere morenemasser og elveavsetninger, 
mens det nederst ved bebyggelsen i Hylen er det noe mektigere morenemateriale (figur 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.  Kartet viser 
løsmasse-avsetninger i 
influensområdet 
www.ngu.no/kart/-
arealis. 
 
 

 

BIOLOGISK MANGFOLD OG VERNEINTERESSER 

VEGETASJONSTYPER 

Områdene i Hylsdalen ned mot Hylen tilhører mellomboreal vegetasjonssone og sterkt oseanisk 
seksjon (Mb-OC 01+02). Selve de to tiltaksområdene, der anlegget er tenkt plassert, ligger på innmark 
som i dag benyttes til gressproduksjon, mens det i de tilgrensende områdene i liene ved siden av er rik 
skog med variabel til høy bonitet (figur 7). Tregrensen går på omtrent 650 moh, og over denne 
grensen er det mye bart fjell med enkelte rabber og mindre myrområder som dominerer.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.  Kartet viser 
bonitet i 
influensområdet 
www.ngu.no/kart/-
arealis. 
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NATURTYPER 

Suldal kommune har kartlagt biologisk mangfold og i Hylsdalen er det forekomster av edellauvskog 
med både rogn, selje, bjørk, furu, hassel og ask innimellom de bratte fjellsidene med store rasmarker. I 
Hylsskardet og utover langs nordsiden av Hylsfjorden ligger det svært viktige og lokalt viktige 
områder med edellauvskog, noe en også finner i Litlevika langs Suldalsvatnet like ovenfor ett av de to 
planlagte inntaksalternativene for kraftverket. Området med ”hagemark” oppi lien over bebyggelsen i 
Hylen, har lokal verdi men inngår ikke i tiltaks- eller influensområdet. 
 
Figur 9.  Prioriterte 
områder for 
biologisk mangfold i 
tiltaks og 
influensområdet. 
Rødskraverte 
områder er svært 
viktige og det grønne 
skraverte er lokalt 
viktig naturtype ”rik 
edellauvskog”, det 
gule er prioritert 
naturtype 
”hagemark” med 
lokal viktighet. Fra 
www.temakart-
rogaland.no/arealis4
2/index.jsp 
 

VILT 

I DNs naturbase er det ikke registrert noen viktige viltområder eller trekkvei for hjortevilt eller andre 
viltforekomster i tiltaks- eller influensområdet, men det synes å være relativt mye hjort i områdene 
over selve Hylsdalen. Det er registrert mange fuglearter i området, norsk fugleatlas har 58 arter 
registrert i Hylsdalen, men de aller fleste av disse er vanlige arter for regionen, og bare to av dem 
inngår i nye rødlisten for Norge (Kålås mfl 2006). Det er bergirisk (NT = nær truet) og dvergspett (VU 
= sårbar). Det er også registrert hvitryggspett (NT = nær truet) lenger øst i området.  
 

RØDLISTEARTER 

Tilgjengelige databaser over fugler (fugledatabasen), lav (lavdatabasen), sopp (soppdatabasen), 
karplanter (karplantedatabasen) og moser (moseherbariet) ved Universitetet i Oslo er gjennomgått. Det 
er ingen rødlistede registreringer på lav, mose eller karplanter fra influens- eller tiltaksområdet. Det er 
ikke kartlagt rødlistede arter i influensområdet i forbindelse med kartlegging av viktige områder for 
biologisk mangfold i Suldal kommune.  
 
Fra soppdatabasen er det ikke registrert rødlistearter i Hylsdalen, men fra Hylsskardet lenger øst for 
området er Skumkjuke (EN = sterkt truet) registrert inne i en grov og hul styvingsalm. Det er også 
registrert en rekke rødlistearter i området Litelvika i Suldalsvatnet nær innløpet til Hylstunnellen, i 
skråningen over planlagt inntak for kraftverk. Det gjelder artene oksetungesopp (NT = nær truet), oker 
eikekjuke (VU = sårbar), Cortinarius cagei (VU = sårbar), vrangjordtunge (NT = nær truet) og falsk 
brunskrubb (NT = nær truet).  
 
Fra Norsk Fugleatlas er det registrert to rødlistede arter i tiltaks- og influensområdet, bergirisk (NT = 
nær truet) og dvergspett (VU = sårbar). Det er også registrert hvitryggspett (NT = nær truet) lenger øst 
i området, utenfor selve planområdet.  
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VERNEINTERESSER 

Det er ingen områder eller objekter innenfor tiltaks- og influensområdet som er fredet etter 
Naturvernloven, eller som ligger innunder verneplan for vassdrag. Hylsfjorden er innerste del av 
Sandsfjorden, som 22.desember 2006 av Stortinget ble ”nasjonal laksefjord” (St.prop nr. 32-2006-07) 
 

LOVSTATUS 

Plan- og bygningsloven styrer og samordner areal- og ressursbruken i kommunene. Tiltaks- og 
influensområdene er avsatt som LNF–områder, og det må derfor enten søkes dispensasjon for omsøkt 
endring i bruk av områdene, eller det må utarbeides egen reguleringsplan for områdene.  
 
Det er ingen områder eller objekter innenfor tiltaks- og influensområdet som er freda etter 
Naturvernloven, eller som ligger under verneplan for vassdrag.  
 

INNGREPSSTATUS / INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER 

 
Det er allerede mange tyngre tekniske inngrep i tiltaks- og influensområdet. I Hylsdalen går det vei, og 
i forbindelse med Hylen kraftverk er det både etablert inntak i Litlevika (Suldalsvatnet) og utløp 
innerst i Hylsfjorden, der det også ligger transformatorstasjon med utgående ledningsstrasé i luftspenn.  
Inngrepet er begrenset til endret bruk av arealene i dalbunnen nederst i Hylsdalen, og arealmessig vil 
ikke dette medføre noen endringer for inngrepsfritt areal.  
 
VERDIVURDERING 
 
Områdets verdi med tanke på biologisk mangfold og verneinteresser er vurdert på bakgrunn av 
kriteriene for verdisetting av biologisk mangfold: Tiltaks- og influensområdet har  
1) forekomster av edellauvskog og naturtyper med lokal verdi (dvs. liten verdi),  
2) ingen nærliggende viltområder med lokal betydning (dvs. liten verdi),  
3) to registrerte rødlistearter fugl i Hylen og i lien over inntaksområdet langs Suldalsvatnet er det 5 
    rødlistearter med sopp (dvs. middels verdi),  
4) ingen truete vegetasjonstyper (dvs. liten verdi),  
5) ingen naturvernområder, men Hylsfjorden inngår i den nye nasjonale laksefjorden Sandsfjorden 
   (dvs. stor verdi) og  
6) ingen inngrep i inngrepsfrie naturområder (dvs. liten verdi).  
 
Landskapet og naturen i influensområdet er typisk for regionen og en samlet vurdering gir en liten til 
middels verdi for biologisk mangfold og verneinteresser.  
 

 Verdivurdering biologisk mangfold 
   Liten    Middels               Stor 
⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
                  

 
 
FLORA OG FAUNA 
 
Omtalt under biologisk mangfold over 
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FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
Elven/bekken gjennom Hylsdalen og selve tiltaksområdet er lagt om fra det naturlige løpet og 
kanalisert. I perioder uten nedbør er den så godt som tørrlagt på lange strekninger, men det står fisk i 
de få kulpene der vannspeil er opprettholdt. 

 
 
Figur 10. Elven/bekken gjennom Hylsdalen øvst i tiltaksområdet (oppe til venstre),langs det nedre 
arealet (oppe til høyre), nedenfor det nedre arealet (over til venstre) og utløpet til Hylsfjorden (over til 
høyre). 
 

VERDIVURDERING 

 
Det er noe ørret i elven i Hylsdalen, men elven er lagt om fra sitt naturlige løp og er periodevis nesten 
fullstendig tørrlagt på strekningene med fall. Det foreventes derfor en liten produksjon av evertebrate 
ferskvannsorganismer. Verdien med tanke på fisk og ferskvannsbiologi i det lokale vassdraget er 
vurdert som liten. Vassdraget renner ut innerst i Hylsfjorden, som er del av en nasjonal laksefjord.- 
riktignok uten noen egne laksevassdrag, og har dermed middels til stor verdi. 
 

 Verdivurdering fisk og ferskvannsbiologi 
   Liten    Middels               Stor 
⏐------------------------------⏐-------------------------------⏐ 

  lokal bekk                Hylsfjorden 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 963 21

LANDSKAP 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Områdene i Hylsdalen ned mot Hylen tilhører landskapsregion ”midtre bygder på Vestlandet”, mens 
inntaksområdet langs Suldalsvatnet ligger i landskapsregion ”indre bygder på Vestlandet” (NIJOS 
1998). Landskapet er preget av fjordlandskapets bratte sider som skjærer seg ned i de høyereliggende 
fjellområdene, og grenser i nord mot landskapsregion ”lågfjellet i Sør Norge”. Tiltaksområdet i Hylen 
er en del av et stort typisk fjordlandskap, og grenser til et større heiområde i nord, mellom 
Saudafjorden, Hylsfjorden og Hamrabø. Dette er definert som et ”meget vakkert landskap” med 
nasjonal interesse med hensyn på friluftsliv.  
 
Landskapet i selve tiltaksområdet har ikke de store opplevelseskvalitetene. Her er bratte fjell med 
skogkledde rasmarker som grenser mot den trange dalbunnen der de tilrettelagte flatene med 
jorbruksareal dominerer inntrykket sammen med veien som går i dalbunnen. Nederst langs fjorden 
ligger bebyggelsen fint til avgrenset av kulturlandskapet og naturlandskapet. Samtidig er 
totalinntrykket preget av Hylen Kraftverk, med utløpstunnel og transformatorstasjon med tilhørende 
høyspentledninger (figur 11). I hele den nedre Hylsdalen er vassdraget kanalisert og endret (se figur 
10 foran). 

 
Figur 11. Den bratte og raspregete Hylsdalen med kulturlandskapet i dalbunnen (til venstre) og 
inngangspartiet til Hylen Kraftverk (til høyre) markerer ulike opplevelsesverdier i det sammensatte 
landskapsbildet i tiltaks- og influensområdet.  
 

VERDIVURDERING 

 
Tiltaksområdet grenser til et større område med nasjonale verdier med hensyn på landskaps-
opplevelser, der også bebyggelsen i Hylen innerst i Hylsfjorden inngår med sitt kulturlandskap. 
Samtidig er det allerede utført store tekniske inngrep i den nedre delen av vassdraget, bla med 
omlegging av vassdraget, kraftstasjon og transformatorstasjon med utgående høyspentledninger. 
Områdets inntrykksstyrke og mangfold/variasjon gjør at verdien av landskapet vurderes til middels 
(B2). Klasse B2 representerer det typiske landskapet med middels verdi og enkelte markerte fysiske 
inngrep. 
  

 Verdivurdering landskap 
   Liten    Middels               Stor 
⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
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KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 
 
Suldal kommune har en rik kulturarv, med hele 1530 registrerte minner i Sefrak-databasen hos 
Riksantikvaren. I forhold til fylket for øvrig skiller Suldal seg ut både med sitt høye antall registrerte 
kulturminner fra nyere tid, og ved at det er særlig mange godt bevarte kulturminne, hvorav flere utgjør 
helhetlige miljø. Tunet i Hylen er et slikt helhetlig miljø, verdsatt til klasse B = Verneverdige 
bygninger som er aktuelle for spesialregulering. Riksantikvarens database inneholder ingen 
automatisk fredete fornminner i dette området. Rundt automatisk fredete kulturminner hører det i 
henhold til Kulturminnelovens § 6, en sikringssone for å beskytte kulturminnet mot skadelige inngrep. 
Hvis et slikt område ikke er spesielt definert, gjelder en 5 meters sikringssone ut fra kulturminnets 
ytterkant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12.  Kartet over viser registrerte 
kulturminner i Hylenområdet, med tunet 
i Hylen (til høyre), med verdifulle kultur-
landskapselementer i fjellsidene over. 
 
 
 
 
 
 
Begge de to landbruksområdene som utgjør tiltaksområdet, synes å være tilrettelagt med fyllmasser fra 
anlegget av Hylen Kraftverk, med et tynt lag matjord oppå. Områdene hører derfor i liten grad til det 
øvrige kulturlandskapet med verdier i området. 
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VERDIVURDERING 

Det er ikke registrert noen eldre kulturminner i tiltaks- eller influensområdet, men husene i tunet ved 
Hylen er ført opp som nyere, ikke fredete kulturminner. Basert på eksisterende informasjon, er 
området og potensialet for funn av kulturminner innenfor tiltaksområdet vurdert som liten. Det er 
viktige kulturlandskapsverdier i regionen, knyttet til bosettingen i Hylen, men dette ligger utenfor både 
tiltaks- og influensområdet. Samlet verdi av tiltaksområdet med hensyn på kulturlandskap og 
kulturminner er vurdert til liten. 
 

 Verdivurdering kulturminner 
   Liten    Middels               Stor 
⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
        

 

LANDBRUK 
De to områdene som er planlagt benyttet til settefiskanlegget, er i dag slåttemark for grasproduksjon. 
Begge ligger delvis i skyggen av de bratte fjellsidene, og har ikke noe god bonitet. Områdene tjener 
som tilleggsareal for bruk i Suldal, og er så små og ligger et stykke unna, slik at det er liten 
nettogevinst. Det synes ikke å være noe særlig uttak av ved fra skogen i de svært bratte liene i 
Hylsdalen ved selve tiltaksområdet.  
 

VERDIVURDERING 

Det er små landbruksinteresser i tiltaks- eller influensområdet, og det er gjort avtale med grunneier om 
overdragelse av de aktuelle områder med hensyn på bruk til settefiskproduksjon. Verdien av området i 
landbrukssammenheng vurderes som liten. 
 

Verdivurdering landbruk  
   Liten    Middels               Stor 
⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
          

  

VANNKVALITET, VANNFORSYNINGS- OG RESIPIENTINTERESSER 
Det er ikke uttak av vann til verken drikkevannsforsyning eller landbruksvanning fra det lokale 
vassdraget. Vassdraget har også en svært beskjeden vannføring, og siden angjeldende tiltak i liten grad 
vil medføre utslipp til vassdraget, blir heller ikke vannkvaliteten påvirket.  
 
Vanninntaket i Suldalsvatnet ligger i et vassdrag med årlig oppgang av laks og sjøaure. Det er ikke 
mulig å anslå mengden fisk som går opp til Suldalsvatnet, men det er ikke noe vandringshinder i 
Suldalslågen.   
 
Hylsfjorden vil bli resipient for avløpet fra det planlagte anlegget. Fjorden er lang og smal, uten et 
særlig stort nedbørfelt. Største ferskvannstilstrømming kommer via Hylen kraftverk, slik at det vil 
være et kraftig drag utover fjorden i overflaten (figur 12). Dette utovergående laget vil bli saltere og 
saltere utover fjorden, slik at det vil være en betydelig innover-rettet strøm under dette utgående laget 
som kompenserer for ut-transporten av vann, som alt i alt er mye større enn tilførselen av ferskvann 
alene. Fenomenet omtales som estuarin sirkulasjon. 
 
Hylsfjorden er for øvrig vel 200 meter dyp 3 km utenfor Hylen, og dybdeforholdene innerst i fjorden 
er preget av relativt flat bunn med svakt og jevnt økende dybde utover hele veien. Helt innerst, ved 
utløpet fra Hylen kraftverk, er det grunt, med dybde på 25m omtrent 40m fra land og 40m dyp vel 100 
m fra land. Dybder på 100m forekommer først en kilometer ute i fjorden (figur 12).  
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Figur 13. Dybdekart over indre del av 
Hylfjorden (over) med utløpet av Hylen Kraftverk 
med betydelig ferskvannstilførsel (til høyre).  
 

 

VERDIVURDERING 

Området og de vassdragsmessige verdiene knyttet til vannkvalitet, vannforsynings- og 
resipientinteresser har liten verdi.  
 

Verdivurdering vannkvalitet,  
vannforsyning og resipient  

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

  

 

BRUKERINTERESSER / FRILUFTSLIV / FISKERI OG HAVBRUK 
Influensområdet er i liten grad benyttet i friluftsammenheng, og området er nesten utelukkende 
benyttet av lokale. Sommerstid er det en del utenlandske turister som fisker i strømmen i utløpet av 
Hylen Kraftverk. Ferdsel ned Hylsdalen fra hovedveien øverst i området er svært begrenset.  
 
Erfjord Stamfisk fikk så seint som i 2006 tildelt to stamfisklokaliteter i Hylsfjorden. Den nærmeste av 
disse ligger omtrent 5 km fra det planlagte smoltanlegget. 
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VERDIVURDERING 

Det er små friluftsinteresser knyttet til det aktuelle tiltaksområdet, og også potensialet er begrenset.  
Verdien for friluftsliv er liten til middels.  
 
Det er ingen eksisterende fiskeanlegg i Hylsfjorden innenfor en avstand av 5 km, og siden fjorden nå 
inngår som en del av den større nasjonale laksefjorden Sandsfjorden, vurderes den framtidige verdien 
for havbruk å være liten.  
 

Verdivurdering friluftsliv og andre brukerinteresser 

     Liten  Middels             Stor 

⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 

                   
 
 

SAMISKE INTERESSER  

Det er ikke knyttet samiske interesser til tiltaks- eller influensområdet. 
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PLANLAGT SETTEFISKANLEGG 
 
PRODUKSJON OG FÔRBRUK 
 
Det planlegges produsert 10 millioner smolt årlig ved det nye anlegget i Hylen. Dette blir landets, og 
sannsynligvis også verdens største gjennomstrømningsanlegg til nå. Det er et anlegg i Chile basert på 
resirkulering som skal produsere 15 mill. Dette skal skje ved å produsere fisk fra i hovedsak 3 innlegg 
av rogn. Disse puljene vil ha følgende produksjon: 
 
• Innlegg 1 ender som 0-åringer 1,8 mill 66 grams 0-årig smolt og 1,8 mill 67 grams 0-årig smolt 
• Innlegg 2 ender som 1,8 mill 67 grams 0-årig smolt og 1,6 mill 90 grams 1-årig smolt 
• Innlegg 3 ender som 1,6 og 1,4 mill smolt 1-årig smolt på hhv 60 og 62 gram 
 
Første innlegging av 5 millioner egg, klekkes i slutten av februar og startfôring av 4,7 millioner yngel 
skjer tidlig i mars. Fisken holdes på høy temperatur fra 10oC og økende til 14 oC utover. Fisken 
sorteres og splittes i mai, og halvparten fortsetter til sortering og vaksinering i juli med sjøsetting av 
1,8 millioner 66-grams 0-åringer midt i august. Minstesorteringen fra mai sorteres og vaksineres tidlig 
i august og sjøsettes som 1,8 millioner 67-grams 0-åringer midt i september 
 
Andre innlegging gir klekking i begynnelsen av april og startfôring av 4,3 mill yngel i første halvdel 
av april. Disse sorteres og splittes midt i juni, og den største fisken sorteres og vaksineres tidlig i 
september for sjøsetting som 1,8 millioner 67-grams 0-åringer i første halvdel av oktober. Denne 
fisken går på 14 oC hele tiden i påvekstanlegget. Den minste gruppen fra sorteringen i juni går videre 
og etter hvert utover seinhøsten på naturlig kaldere vann. Den settes på 24 timers lys i februar for rask 
smoltifisering, og den sjøsettes som 1,6 millioner 90-grams 1-års smolt midt i april. 
 
Tredje innlegging skjer med klekking og startfôring av 4,3 millioner yngel midt i mai. Disse sorteres, 
og det planlegges destruert opp til 1,2 millioner på seinhøsten. Fisken settes på 24 timer lys i 
begynnelsen av april og sjøsettes i to puljer, 1,6 millioner 60-grams 1-års smolt medio mai og 1,4 
millioner 62-grams 1-års smolt i slutten av mai.  
 
Med et årlig salg av 10 millioner smolt på til sammen 685 tonn, trengs det en årlig fôrmengde på 900 
tonn. Det er da antatt en fôrfaktor på 1,3 siden en her ikke har regnet inn svinn som død fisk og 
destruksjon i produksjonstallene. For reell biologisk fôrfaktor er det mulig å oppnå forholdstall på ned 
mot 1,0.  
 
 

 
Figur 14. Stående biomasse (til venstre) og antall fisk (til høyre) i anlegget ved utgangen av hver 
måned. 
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ANLEGGET 
 
Anlegget planlegges i to deler, en på hver av de to tilgjengelige arealene. Øverste areal vil bestå av 
kontor, lager og klekkeri med startfôringsavdeling, mens nedre areal vil bestå av tilvekstanlegg med 
store kar (figur 15). 
 

 
 

 
 
Figur 15. Øvre (øverst) og nedre (nederst) areal med skisse av planlagt anlegg.  
 
VANNINNTAK OG AVLØP 
 
Vanninntak planlegges i Suldalsvatnet, og siden innsjøen ligger på lakseførende strekning i 
Suldalsvassdraget, vil det bli etablert rist på inntaket for å hindre fisk i å gå inn i tunnelen til 
kraftverket. Vannet som skal benyttes til fiskeanlegget må desinfiseres med UV. Det planlegges 
etablert et UV-anlegg med kapasitet til å ta toppbelastningene i vannbruk. 
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Sortering 

Turbin 
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Det planlegges å hente vann til anlegget fra undervannet på det planlagte kraftverket. Vannet må da 
pumpes opp for lufting i et vannbehandlingsanlegg, som så forsyner klekkeri og startfôrings-anlegget 
på det øverste arealet. Til denne delen av produksjonen trengs det relativt sett små vannmengder. 
Vannet til påvekstanlegget, som plasseres på det nedre arealet, kan luftes og behandles på selvfall ned 
til de store karene. Siden vannet hentes fra det lakseførende Suldalsvatnet, vil alt inntaksvannet til 
settefiskanlegget måtte desinfiseres. Det planlegges etablert et UV-anlegg med kapasitet til å ta topp-
belastningene i vannbruk.  
 
Det planlegges ikke noe rensing av avløpet fra de to anleggsdelene, som føres i rør til utløp i sjø på 30 
meters dyp like utenfor munningen av Hylen kraftverk innerst i Hylsfjorden. Dette avløpet vil ha 
gjennomslag til overflaten når Hylen kraftverk ikke kjører, mens det vil stige til innblanding i avløpet 
fra Hylen når dette kraftverket går for fullt. 
 
Det vil, i tråd med nye forskrifter, bli etablert en dobbel sikring med hensyn på rømming av fisk fra 
anlegget. Denne vil bestå i sikring på hvert enkelt kar, slik det tradisjonelt og nødvendigvis er på alle 
settefiskanlegg, men også ved etablering av eget oppsamlingskar med rist nedenfor det nederste arealet 
hvor påvekstanlegget skal være. Det er nødvendig med trykk på avløpsvannet for å få vannet ut på 
selvfall i sjøen, slik at dette oppsamlingskaret blir stående under bunn på påvekstanlegget, som blir på 
omtrent kote 9, men minst på kote 7. Avløpet fra øvre anleggsdel vil også bli ført ut til dette 
oppsamlingskaret for samlet å bli ført videre til sjø.  
 
VANNBEHOV 
 
Anleggets vannbehov vil variere mye, og de utførte beregninger tilsier over 140 m³/min på maks i 
april og med mellom 80 og 90 m³/min gjennom vinteren (figur 16). Beregning av vannforbruk for 
anlegget er utført kun basert på bruk av oksygenert vann til 200 % metning, og spesifikt vannbehov for 
de forskjellige størrelsene av fisk er spesifisert og følger vanlige aksepterte normer, der vannbehov for 
laks er hentet fra Gjedrem (1993). Videre er det benyttet en nedre grense på 8 mg O2 / l vann i avløpet. 
Temperaturen i vannet (figur 16) er basert på erfaringsdata fra Suldalsvatnet. For en nærmere omtale 
av temaet “vannbruk i settefiskproduksjon” vises til vedlegg bakerst i rapporten. 
 

 
Figur 16. Planlagt månedsmiddel for vannbehov for anlegget (til venstre) og temperatur i overflaten i 
Suldalsvatnet (til høyre).  
 
 
Anlegget planlegger å benytte system for intern sirkulasjon og utlufting av CO2 i alle de store 
produksjonskarene. Slike karlufterne sørger for at CO2 nivået i produksjonsvannet ikke overstiger 10-
15 mg CO2/liter, slik at en kan redusere det faktiske vannforbruket til under 0,1 l/min/kg fisk på høye 
sommertemperaturer. Dette vil skje i kombinasjon med tilleggs-oksygenering av karvannet, slik at 
fisken får nyttiggjøre seg bedre av oksygentilsettingen i vannet. Det faktiske vannforbruk vil da 
periodevis kunne være lavere enn de presenterte oversikter over vannforbruk tilsier. 
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KONSEKVENSVURDERING  
 
Fister Smolt AS planlegger å etablere et nytt settefiskanlegg Hylen Smolt AS for årlig produksjon av 
10 mill smolt i Hylen i Suldal kommune. Dette blir det største enkeltanlegget i Norge og sannsynligvis 
i verden. Første og omsøkte byggetrinn skal skje ved frikjøp av inntil 150 m³/min vann fra Statkraft SF 
sitt Hylen Kraftverk, med eget inntak i Suldalsvatnet. Det vil bli etablert et nytt kraftverk som 
nyttiggjør seg fallet ned til fiskeanlegget. Alt vann vil bli desinfisert, og avløp planlegges ført urenset 
til innerst i Hylsfjorden. Avløpet planlegges med dobbel sikring for å hindre rømming av fisk. 
Tiltaksområdet ligger på to ervervete arealer i Hylsdalen der det i dag er grasproduksjon. Området 
ligger i sin helhet i et LNF-område i kommuneplanen for Suldal, og det vil enten bli søkt dispensasjon 
fra dette eller bli meldt egen reguleringsplan for hele tiltaket. 
 
VANNBRUK OG VANNTILGANG  
 
Det vil ikke være noen vassdragskonsekvenser med hensyn på det planlagte uttaket av vann fra 
Suldalsvatnet. Det vannet som planlegges benyttet, vil bli frikjøpt fra Hylen kraftverk, som altså ellers 
ville kjørt det til Hylsfjorden uansett. Dette får heller ingen konsekvenser for vannføringen i den 
nedenforliggende Suldalslågen, der Statkraft SF i dag har et gjeldende manøvreringsreglement med 
krav til minstevannføring. Nytt reglement er til vurdering hos NVE, og denne søknaden vil ikke få 
noen betydning for dette.  
 
Det meste av vanngjennomstrømmingen i Suldalsvatnet kjøres i dag kontrollert gjennom kraftverk, 
både gjennom de ovenforliggende Røldal-Suldal kraftverkene, samt fra Blåsjømagasinet og gjennom 
det store Kvildal kraftverk. Kjøringen av kraftverkene som slipper vann ut i Suldalsvatnet samkjøres 
med Hylen kraftverk, slik at vannføringskravet i Suldalslågen opprettholdes. Etableringen av dette nye 
omsøkte kraftverket med settefiskanlegg, vil medføre en reduksjon i kjøringen av Hylen på i 
størrelsesorden 1-2 % på årsbasis. 
 

KONSEKVENSER FOR BIOLOGISK MANGFOLD  
Det er ikke ventet at tiltaket vil ha noe særlige konfliktpotensial i forhold til biologisk mangfold og 
verneinteresser. De rødlistede artene forventes ikke å bli påvirket av tiltaket, og tiltaket vil i seg selv 
ikke medføre arealbeslag i viktige naturområder.  

En kan anta at aktiviteten i anleggsfasen til en viss grad kan påvirke viltet i området. Viltets bruk av 
tiltaks- og influensområdet er imidlertid svært begrenset, så det vil heller ikke bety særlig reduksjon i 
bruk området så lenge anleggsarbeidet pågår. Beiting og viltets bruk av området vil bli så godt som 
eliminert når anlegget er på plass.  

Prosjektet vil ikke føre til tap eller omklassifisering av inngrepsfritt areal siden det er omfattende 
tyngre tekniske inngrep i hele plan- og tiltaksområdet allerede. 
 
Etter det vi kjenner til vil ikke utbyggingen berøre noen verneinteresser direkte, mens Hylsfjorden 
inngår i den nye laksefjorden. Kartleggingen av biologisk mangfold viser at en utbygging i liten grad 
vil påvirke områdets kvaliteter med tanke på flora og fauna. Tiltaket er vurdert å ha ubetydelig negativ 
konsekvens (-/0) for biologisk mangfold og verneinteresser. 
 
 
KONSEKVENSER FOR FLORA OG FAUNA 
 
Omtalt under biologisk mangfold 
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KONSEKVENSER FOR FISK OG FERSKVANNSBIOLOGI 
Det lokale vassdraget er periodevis nesten fullstendig tørrlagt, det er noe ørret i kulpene, og det 
forventes en liten produksjon av øvrige ferskvannsorganismer. Hylsfjorden er innerste del av nasjonal 
laksefjord, og det er to problemstillinger knyttet til etableringen av et settefiskanlegg i denne 
sammenheng; 1) eventuell rømming av fisk og spredning av sykdom, og 2) eventuell påvirkning på 
laksens hjemvandringsmønster til Suldalslågen.  
 
Det vil bli etablert dobbel rømmingssikring på avløpet til det nye anlegget, samt oppsamlings-
anordning for eventuell rømming av fisk fra det nedre produksjonsarealet. Dette siste vil hindre at fisk 
rømmer via overløp over karkant, uhell under transport av fisk innenfor anlegget og eventuell 
brekkasje av kar.  Dette medfører at risiko for storskala rømming av fisk fra anlegget er minimalisert, 
og betydelig redusert i forhold til de fleste eksisterende settefiskanlegg.  
 
Suldalsvassdraget med Suldalsvatnet er lakseførende, og betydningen av overføring av vann herfra til 
Hylsfjorden hjemvandring av Suldalslaks, har vært diskutert tidligere (Urdal mfl 1995). Det ble da 
konkludert med at: 
 
Det føreligg fagleg sett betre argument for drift av Hylen kraftverk i juni-juli enn for stans. Dette byggjer 
på teoretiske vurderingar ut frå det ein i dag veit om laksevandringar og kva forhold som pregar fisken 
ved utvandring. For fisken er det viktig at det er likskap i systemet ved ut- og innvandring (med omsyn 
på preging og attendevandring). Oppgangen av laks i Suldalslågen synest ikkje å ha endra seg etter 
Ulla-Førre utbygginga. Flest laks går framleis opp i elva i august-september då Hylen kraftverk er i 
drift. 
 
Dei fakta som føreligg gjev ingen indikasjonar på at tidspunktet for oppgang av laks har endra seg 
etter Ulla-Førrereguleringa. Fiske med drivgarn i 1989 viste at det går både oppdrettslaks og villlaks 
innover Hylsfjorden, men det er ikkje dokumentert at Suldalslaks har feilvandra inn hit. Ein kan 
forventa at det vil førekoma vandrande laks her, då framand laks vart vist å førekoma relativt hyppig 
langt inne i fjordsystemet mot Sand. For å koma inn til Hylen må laksen gjennom eit område der han 
ikkje kan unngå å koma i kontakt med tilnærma ferskvatn (<5l) frå Suldalslågen. For å gå vidare må 
han forlata tilnærma ferskt vatn med Aheime-lukt@ og gå vidare i ein brakkvasstraum ($ 14l) der det 
berre vil vera låge konsentrasjonar av lukt frå heimeelva. Dette skal ein ikkje forventa at godt prega 
fisk vil gjera. 
 
Tiltaket er dermed heller ikke ventet å få noen virkning på vandringsmønsteret for fisk fra 
Suldalslågen, siden det er vannet i elven de forlot de er preget på. ”Feromon-hypotesen” om at fisken 
lukter seg hjem i et luktspor fra den utvandrende smolten (eller mot avløpet fra et smoltanlegg), er 
faglig sett forlatt, og det vises til diskusjon i Urdal mfl. (1995). Det ventes derfor ingen virkning og 
samlet sett ingen konsekvens (0) for fisk og ferskvannsbiologi ved de foreliggende planene.  
 

KONSEKVENSER FOR LANDSKAP 
De landskapsmessige virkningene av tiltaket er små. Det vil bli etablert bygninger og store 
oppdrettskar med flere meters høyde og opp til 20 m i diameter på flatene i den bratte Hylsdalen. Alle 
disse installasjonene blir uansett små i forhold til dalens bratte og steile fjellsider.  
 
Tiltaksområdet grenser til et større område med nasjonale verdier med hensyn på landskaps-
opplevelser, der også bebyggelsen i Hylen innerst i Hylsfjorden inngår med sitt kulturlandskap. 
Planområdet ligger imidlertid relativt godt skjermet mot innsyn fra disse områdene, samtidig som det 
også er allerede utført store tekniske inngrep i den nedre delen av Hylsdalen, bla med omlegging av 
vassdraget, kraftstasjon og transformatorstasjon med utgående høyspentledninger 
 
Middels verdi og liten virkning gir ingen konsekvens for landskapet (0).  
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KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 
 

Forekomsten av kulturminner er knyttet til de nedre deler av influensområdet ved bebyggelsen nederst 
i Hylen. Der kan det være potensiale for funn av nye kulturminner. Det ansees imidlertid ikke å være 
noe potensiale for nye funn i selve tiltaksområdet, fordi disse flatene med sitt oppdyrkete jordsmonn 
delvis synes å være tilrettelagt / utbedret i forbindelse med anvendelse av fyllmasser fra arbeidet med 
Hylen Kraftverk. Samlet konsekvens mht. kulturminner og kulturlandskap er vurdert som ingen (0).  

Kulturminnet i Hylen ligger utenfor tiltaksområdet, og det er ikke potensial for funn av nye 
kulturminner i området. Virkningen av tiltaket forventes å være fraværende for kulturminner, og 
samlet konsekvens mht. kulturminner og kulturlandskap er vurdert som ingen (0). 

 

KONSEKVENSER FOR LANDBRUK 
De to områdene som er planlagt benyttet til settefiskanlegget, er i dag slåttemark for grasproduksjon. 
Begge ligger delvis i skyggen av de bratte fjellsidene, og er tilrettelagt i forbindelse med utfylling av 
masser fra etableringen av Hylen Kraftverk. Områdene har ikke noen god bonitet, og tjener i dag som 
tilleggsareal for et bruk i Suldal. Det er en gardbruker som ”leier” arealene og høster gress, mot at han 
gjødsler arealene.  
 
Området har liten verdi, både fordi de er små og fordi de ligger et stykke unna, mens virkningen av 
tiltaket for dagens konkrete bruk av arealene vil selvsagt være stor negativ. Samtidig kan 
utløsning/leie av arealene være minst like verdifult for landbruket som dagens bruk av områdene, slik 
at den samlete virkning er ansett å være liten, og tiltaket vil ikke gi noen samlet konsekvens (0) for 
landbruket. 
 

KONSEKVENSER FOR VANNKVALITET, VANNFORSYNINGS- OG 
RESIPIENTINTERESSER 
Et slikt settefiskanlegg vil ha betydelige utslipp til sjø, både av organisk materiale og også 
næringsstoff. Med en årlig salg av 685 tonn fisk, trengs det en årlig fôrmengde på 900 tonn. Det er da 
antatt en fôrfaktor på 1,3 siden en her ikke har regnet inn svinn som død fisk og destruksjon inn i 
produksjonstallene.  
 
Ved et slikt avløp vil ferskvannet stige raskt mot overflatevannmassene i sjøen, og en må regne med at 
det periodevis vil være gjennomslag til overflaten når utslippet er på det største og ferskvanns-
/brakkvannslaget i Hylsfjorden er tynnest. Dette vil være tilfellet i de perioder da Hylen Kraftverk 
eventuelt står. Uansett vil de finpartikulære tilførslene bli spredd effektivt vekk fra utslippstedet med 
tidevannsstrømmen, som her innerst i fjorden uansett går utover. Bare de største partiklene vil 
sedimentere lokalt ved selve utslippet, fordi den sterke oppstigende og bortgående strømmen tar med 
seg alle de finere partiklene. Ved kjøring av Hylen Kraftverk, vil også de større partiklene effektivt bli 
fraktet utover og tilførslene bli spredd utover et betydelig areal. 
 
Lenger bort fra utslippet vil strømhastigheten etter hvert avta og være avhengig av de generelle strøm-
forholdene i sjøområdet. Det vil da være mer “sedimenterende forhold” ettersom vannhastigehten 
avtar, og partikler med stadig mindre størrelse vil sedimentere ut. Der vil naturlig nedbryting kunne 
holde tritt med tilførslene dersom det er god tilgang på oksygen ved tilførsel av friskt vann over 
sedimentet. Undersøkelser fra en rekke tilsvarende utslipp av denne type viser derfor at det kun er 
mulig å spore miljøeffekter i den umiddelbare nærhet av selve utslippet. Dette anses også å være 
tilfellet for det omsøkte utslippet, og det er derfor ikke planlagt etablert noe ytterligere rensing av 
avløpet fra anlegget. 
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Rådgivende Biologer AS har gjennomført undersøkelser ved avløp fra 15 settefisk-anlegg langs 
kysten. Der er benyttet NS 9410-metodikk med en 0,025 m² stor grabb, og prøver er tatt i økende 
avstand fra eksisterende utslipp. Da får en et bilde på utbredelsen av miljøvirkningen på bunnen (se 
oppsummerende figur på neste side), der selv store utslipp sjelden har noen betydelige miljøvirkning 
mer enn 50 meter unna selve utslippspunktet (figur 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17.  Sammenstilling av resultater fra Rådgivende Biologer AS undersøkelser ved utslipp til sjø 
fra 15 settefiskanlegg, der det er benyttet MOM-B / NS 9410-metodikk med grabbhogg i økende 
avstand fra selve utslippspunktet. Fargene er i henhold til NS 9410: Blå = ”lite påvirket”, grønn = 
”middels påvirket”, gul = ”sterkt påvirket” og rød = ”uakseptabelt påvirket”.  
 
Tiltaket vil således ikke få konsekvenser for vannkvaliteten eller vannforsyningsinteresser, og selv 
lokalt det vil kunne være snakk om beskjedne miljøvirkninger av utslippet til Hylsfjorden, siden 
vannstrømmen fra Hylen Kraftverk vil spre tilførslene. Konsekvensen for vannkvalitet, 
vannforsynings- og resipientinteresser blir totalt sett vurdert som liten negativ til ingen (-/0). 

 

KONSEKVENSER FOR BRUKERINTERESSER / FRILUFTSLIV 
Influensområdet er i liten grad benyttet i friluftsammenheng, og området er nesten utelukkende 
benyttet av lokale, samt noen utlendinger som fisker i utløpet av Hylen Kraftverk om sommeren. 
Området er ikke startsted for organiserte turlagsturer, og det er ikke noen T-merkete turlagsturer i 
terrenget over Hylsdalen heller.  
 
 

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 
Frikjøp av vann fra Hylen Kraftverk og etablering av nytt kraftverk, vil gi en reduksjon i 
kraftproduksjonen i det eksisterende anlegget, som ikke vil bli fullt ut kompensert ved etablering av 
det nye kraftverket, siden en her ikke kan benytte hele ned til Hylsfjorden. Hylen kraftverk har i dag 
en gjennomsnittlig årlig produksjon på 536 GWh, og en gjennomsnittlig forbipassering av 103 m³/s i 
gjennomsnitt. Fiskeanlegget vil ha et gjennomsnittlig vannforbruk på 101 m³/min, eller 1,7 m³/s. Dette 
tilsvarer et gjennomsnitt på 1,7% på årsbasis (figur 14).  
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Figur 18.  Erfaringstall for månedlig produksjon ved Hylen kraftverk (til venstre), og planlagt 
månedlig uttak til smoltanlegget som andel av gjennomsnittlig uttak til Hylen Kraftverk (til høyre). 
Produksjonstallene for Hylen Kraftverk er stilt til rådighet av Kåre Paulsen, Statkraft Energi. 
 
 
Et nytt settefiskanlegg vil representere et behov på 12-15 nye årsarbeidsverk i Suldal kommune, og det 
vil ha en samlet årlig omsetning på mellom 60 og 70 millioner kroner. Dette vil gi ringvirkninger for 
det lokale næringslivet, samt bety økte skatteinntekter til Suldal kommune. 
 
I anleggsfasen vil tiltaket generere ytterligere sysselsetting og økt lokal omsetning i og med at det her i 
første byggetrinn påregnes samlete investeringer på over 100 millioner kroner. 
 
På grunn av de over nevnte momentene blir tiltaket vurdert til å ha en samlet positiv (+) 
samfunnsmessig effekt. Det er da beregnet en liten negativ virkninger av at den samlete strøm-
produksjon blir redusert.  
 
 

KONSEKVENSER AV ELEKTRISKE ANLEGG 
Det planlegges ikke andre elektriske anlegg enn det som vanligvis er av strømtilførsel til slike anlegg, 
og eventuell overskuddsstrøm produsert ved kraftverket vil bli ført ut på nettet.  
 

KONSEKVENSER AV EV. ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER 
Det foreligger ingen alternative utbyggingsløsninger. 
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SAMLET KONSEKVENSVURDERING  
 

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter 

Fister Smolt AS planlegger å etablere et nytt settefiskanlegg Hylen Smolt AS for årlig produksjon av 10 mill smolt i 
Hylen i Suldal kommune. Dette blir det største enkeltanlegget i Norge og sannsynligvis i verden. Første og omsøkte 
byggetrinn skal skje ved frikjøp av inntil 150 m³/min vann fra Statkraft SF sitt Hylen Kraftverk, med eget inntak i 
Suldalsvatnet. Det vil bli etablert et nytt kraftverk som nyttiggjør seg fallet ned til fiskeanlegget. Alt vann vil bli 
desinfisert, og avløp planlegges ført urenset til innerst i Hylsfjorden. Avløpet planlegges med dobbel sikring for å hindre 
rømming av fisk. Tiltaksområdet ligger på to ervervete arealer i Hylsdalen der det i dag er grasproduksjon. Området 
ligger i sin helhet i et LNF-område i kommuneplanen for Suldal, og det vil enten bli søkt dispensasjon fra dette eller bli 
meldt egen reguleringsplan for hele tiltaket.  

Datagrunnlag: Befaringer i hele området, tidligere undersøkelser og foreliggende informasjon. Datagrunnlag 
klasse 2=god 

 Beskrivelse og vurdering av mulige virkning og konfliktpotensiale Konsekvensvurdering 

Biologisk mangfold 
og verneinteresser 

Tiltaks- og influensområdet har forekomster av edellauvskog og natur-
typer med lokal verdi, ingen nærliggende viltområder med lokal 
betydning, to registrerte rødlistearter fugl i Hylen, og området i lien over 
inntaksområdet langs Suldalsvatnet har fem rødlistearter med sopp, ingen 
truete vegetasjonstyper, ingen vernete områder, men Hylsfjorden inngår i 
den nye nasjonale laksefjorden Sandsfjorden. Ingen endring i inngreps-frie 
naturområder. Landskapet og naturen i influensområdet er typisk for 
regionen, og en samlet vurdering gir en liten til middels verdi for biologisk 
mangfold og verneinteresser.  

Ubetydelig negativ 
konsekvens (-/0) 

Fisk og 
ferskvannsbiologi 
 

Det lokale vassdraget er periodevis nesten fullstendig tørrlagt, det er noe
ørret i kulpene og det forventes en liten produksjon av øvrige ferskvanns-
organismer. Hylsfjorden er innerste del av nasjonal laksefjord. Men det
ventes ingen betydelige virkninger av tiltaket på verken vassdraget eller
fjorden. 

Ubetydelig negativ 
konsekvens (-/0) 

Landskap De landskapsmessige virkningene av tiltaket er små, og de planlagte
installasjonene blir uansett små i forhold til dalens bratte og steile fjellsider.
Tiltaksområdet grenser til et større område med nasjonale verdier med
hensyn på landskapsopplevelser, men det ligger godt skjermet mot innsyn
fra disse områdene.  

Ingen konsekvens (0) 

Kulturminner Kulturminnet i Hylen ligger utenfor tiltaksområdet, og det er ikke potensial
for funn av nye kulturminner i selve tiltaksområdet. Det ventes derfor ingen
virkning for kulturminner. 

Ingen konsekvens (0) 

Landbruk De to arealene benyttes i dag til grasproduksjon, og ansees å ha beskjeden
verdi. Virkningen av tiltaket for dagens konkrete bruk av arealene vil
selvsagt være stor, men samtidig kan utløsning/leie av arealene være minst
like verdifullt for landbruket, slik at den samlete virkning er ansett å være
liten.  

Ingen konsekvens (0) 

Vannkvalitet, 
vannforsynings- og 
resipientinteresser 

Tiltaket har ingen betydning for vannkvaliteten, og det er ingen  vann-
forsyningsinteresser til det lokale vassdraget. Utslippet til sjø vil kunne ha
lokale miljøvirkninger nær utslippet, men samlet sett vil miljøvirkningene
være beskjedne. 

Ubetydelig negativ 
konsekvens (-/0) 

Friluftsliv/ 
brukerinteresser 

Influensområdet er i liten grad benyttet i friluftsammenheng, og området er
nesten utelukkende benyttet av lokale, samt noen utlendinger som fisker i
utløpet av Hylen Kraftverk om sommeren. 

Ingen konsekvens (0) 

Samiske interesser Det er ingen samiske interesser i området. Ingen konsekvens (0) 

Samfunnsmessige  
virkninger 

Frikjøp av vann fra Hylen Kraftverk vil ikke bli fullt ut kompensert ved
etablering av det nye kraftverket, siden en ikke utnytter hele fallet.
Anlegget vil representere 12-15 nye årsarbeidsverk i Suldal kommune og
ha en årlig omsetning på mellom 60 og 70 millioner kroner. Dette vil bety
økte skatteinntekter til Suldal kommune, og særlig dersom Hylen Smolt AS
blir registrert i kommunen. Det planlegges investeringer på over 100
millioner kroner. 

Positiv konsekvens (+) 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
 
Tildeling av konsesjon etter ulike lovverk, skjer etter en forutgående behandling der prosjektets 
positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser, blir vurdert opp mot hverandre. 
Tiltakshaver er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt for at tiltaket både planlegges og 
gjennomføres slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Tiltak 
skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker og miljø.  
 

MINSTEVANNFØRING 
Minstevannføring er et tiltak som ofte kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av en 
utbygging knyttet til fraføring av vann fra vassdrag. I dette tilfellet vil verken det planlagte kraftverket 
eller settefiskanlegget medføre ”fraføring” av vann fra noen elvestrekning. Begge tiltakenes 
vannbehov dekkes ved frikjøp av vann fra Hylen Kraftverk, og det er allerede manøvreringsreglement 
for kjøringen av alle kraftverkene i regionen, slik at Suldalslågen er sikret vannføringer i henhold til 
konsesjonsvilkårene. Diskusjon omkring minstevannføring er således ikke av interesse her, og forslag 
til nytt reguleringsregime for Suldalslågen er nylig presentert av NVE. Der er det ikke foreslått stans i 
Hylen Kraftverk sommerstid. 
 

ANLEGGTEKNISKE INNRETNINGER 

KRAFTVERK, INNTAK, UTLØP 

Det anbefales at veien bort til og selve inntaket i Suldalsvatnet utformes med bevisst fargevalg, 
utforming og materialvalg, slik at konstruksjonen fremstår minst mulig synlig i terrenget. Det må også 
tas hensyn til at det ligger verdifulle naturtyper litt oppi lien ovenfor planlagt inntaksområde. 
 

ANLEGGSVEIER OG TRANSPORT 

Anleggsområdet vil ligge langs veien ned Hylsdalen, og det vil i liten grad påvirke viltet i området. 
Det er derfor ikke nødvendig med begrensende anbefalinger vedrørende tidspunkt for anleggsarbeidet.  
 

RØMMINGSSIKRING FISKEANLEGG  

Det vil, i tråd med nye forskrifter, bli etablert en dobbel sikring med hensyn på rømming av fisk fra 
anlegget. Denne vil bestå i sikring på hvert enkelt kar, slik det tradisjonelt og nødvendigvis er på alle 
settefiskanlegg, men også ved etablering av eget oppsamlingskar med rist nedenfor det nederste arealet 
hvor påvekstanlegget skal være. Avløpet fra øvre anleggsdel vil også bli ført ut til dette 
oppsamlingskaret for samlet å bli ført videre til sjø. Langs påvekstanlegget på det nedre arealet, må det 
etableres en kant/grøft mot elven, slik at en ved eventuelle uhell knyttet til sortering, transport, overløp 
over karkant eller eventuell brekkasje av kar, ikke skjer ukontrollerbare utslipp av fisk til omgivelsene.  
 

AVFALL OG FORURENSNING 
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
Det anbefales at alt avfall fjernes og bringes ut av området og ikke deponeres på stedet. Faren for 
forurensning er i hovedsak knyttet til 1) transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og 
kjemikalier, og 2) 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. 
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OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 

 
Basert på eksisterende foreliggende og presenterte kunnskap om tiltaks- og influensområdet, kan vi 
ikke se at det er behov for omfattende videre undersøkelser i forbindelse med konsesjonsbehandling av 
det planlagte tiltaket. 
 
Som del av planleggingen rundt anlegget, bør det imidlertid utarbeides en rapport som beskriver risiko 
for ras og eventuelle behov for rassikring av det planlagte anlegget. NGI utarbeider i disse dager en 
rapport vedrørende risiko for ras og behov for rassikring i området. 
 
 

 
Figur 19. Gamle rasurder i Hylsdalen (til venstre) og nytt ras fra flommen høsten 2005 på vestsiden 
av nedre del av det nederste anleggsarealet. 
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VEDLEGG OM VANNBRUK I SETTEFISKOPPDRETT 
 
Det har skjedd en rivende utvikling i utnyttelsen av vann i settefiskproduksjon. Utgangspunktet er at 
fisken skal ha tilgang på rent vann med tilstrekkelig med oksygen. Dersom man kun benytter 
oksygenet som er tilgjengelig i råvannet, og har krav om at avløpsvannet skal ha minst 7 eller 8 mg 
O/l, vil bare en liten del av oksygenet være tilgjengelig (rød linje i figur A). Dette var utgangspunktet i 
næringens tidlige fase, da gjennomstrømmingsopplegg var dominerende (til venstre i figur B). Det var 
da vanlig å regne at en trengte minst 1 liter vann pr kg fisk pr minutt, og gjerne opp mot både 2 og 3 l / 
kg / min.  
 
 
 
 
 
 
Figur A. Tilgjengelig oksygen i ulike 
vann-kvaliteter avhengig av temperatur: 
Oksygen i råvannet (grå søyler), 
tilgjengelig andel for fisken (rød linje) 
og tilgjengelig for fisk ved 200 %  
oksygen-metning (blå linje).  
 
 
Det er nå vanlig å tilsette oksygen til driftsvannet slik at tilgjengelig oksygenmengde i innløpet til 
karene er større. Med samme krav til konsentrasjon i avløpet, kan en da produsere mange ganger så 
mye fisk på en liter vann ved 12oC som en ellers kunne gjort (blå linje i figur A). Ved 
driftsoksygenering baserer en seg på høyt trykk i gassinnløsere for å få mer gass inn i vannet som skal 
superoksygeneres. Oksygen blir tilsatt råvannet gjennom delstrømsprisippet da man tar ut en delstrøm 
og overmetter denne med gass før delstrømmen tilsettes hovedledningen og deretter til hvert kar. Feks. 
Benytter Hydro Gas sitt HT system et gasstrykk på opptil 6 bar der det kan oppnås en overmetning på 
minst 1000 %. Dersom delstrømmen utgjør 15 % av vannmengden i hovedledningen, vil 
inntaksvannet inn til karet være overmettet til 250 %. Ønskes en høyere innblandingsprosent, kan man 
ta ut en ny delstrøm på samme vannledning og superoksygenere denne. I alle våre beregninger er 
minimumsvannbehovet for anlegget regnet ut fra at en benytter oksygenert vann med 200% metning 
inn i karene.  Dette er situasjon to fra venstre i figur B, og det er da vanlig å regne at en trenger 
mellom 0,1 og 0,5 liter vann pr kg fisk pr minutt. 
 
Etter hvert har man også montert opplegg for oksygenering av vannet i selve karet. Ved 
karoksygenering benyttes lavtrykksinnløsere, der disse kan dimensjoneres ut fra min - maks belastning 
med fisk, vannmengder tilgjengelig samt ønsket oksygenmetning i karet. Ved karoksygenering føres 
en ekstra ledning med overmettet råvann inn til hvert kar. Hydro Gas sine lavtrykksinnløsere evner å 
komme opp i en metning på langt over 400 % (et trykk på 0,6 - 1,5 bar). Det er således mulig å 
dimensjonere og tilpasse oksygentilsettingen til den ønskede overmetningen en ønsker på ha på 
anlegget. Dette ble først benyttet som en sikkerhetsløsning for nødstilfeller hvis vanntilførselen skulle 
stanse, men er nå i større grad blitt vanlig for å kunne utnytte vannet lenger i karene. Men da hoper 
avfallsstoffer fra fisken seg opp i vannet, og en må lufte ut CO2 for at vannet skal ha den ønskete 
kvaliteten for fisken. Med slike ordninger (nr to fra høyre i figur B) kan vannbruken reduseres til godt 
under 0,1 liter pr kg fisk pr minutt.  CO2 lufting er nå vanlig på hvert enkelt kar i de aller fleste 
settefiskanlegg. 
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Figur B. Utvikling i vannbruk i settefiskproduksjon, fra de rene gjennomstrømmingsanlegg (til 
venstre), via oksygenering av råvann (to fra venstre), med CO2 lufting (tre fra venstre) til 
resirkuleringanlegg der hele eller deler av vannmengden resirkuleres (til høyre). Rammer for 
vannbruk er angitt nederst. 
 
 
Dersom en ønsker å holde vannet enda lenger i karene, så vil i tillegg avfallsstoff både fra fiskens 
faeces og spillfôr samle seg opp og gjøre vannkvaliteten dårlig. En må derfor koble på et renseanlegg 
bestående av både filter for å håndtere de partikulære stoffene, samt et biofilter for å håndtere de 
oppløste stoffene. Da kan man i prinsippet resirkulere så godt som det meste av vannet, og 
vannbehovet er redusert til et minimum. Det finnes flere resirkuleringsanlegg som har vært i drift i 
flere år, der en resirkulerer større eller mindre deler av vannet i anlegget til enhver tid. Samlet sett kan 
en da komme ned i vannbruk på under 0,05 liter vann pr kg fisk pr minutt (til høyre i figur B). Dette er 
ned mot 1% av vannbruken en har sammenlignet med et rent gjennomstrømmingsanlegg. 


