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FORORD
Herefoss Energi AS ønsker å utnytte fallet mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden og bygge Herefoss
kraftverk i Birkenes kommune, Agder. Herefossen ligger i Tovdalselva, som er et vernet vassdrag.
Det ble i april 2007/februar 2012 sendt inn melding for vurdering av konsesjonsplikt for bygging av
Herefoss kraftverk. Til grunn for meldingen ble det utarbeidet en forenklet biorapport for tiltaket av
firmaet Ole Kristian Spikkeland Naturundersøkelser i 2006. Høsten 2012 fastslo NVE at tiltaket er
konsesjonspliktig. Det ble foretatt en ny befaring av influensområdet ved Ole Kristian Spikkeland den
24. september 2012, og på grunnlag av denne ble det utarbeidet en konsekvensvurdering til søknad om
konsesjon (Rådgivende Biologer rapport nr. 2228 fra 2016). Rådgivende Biologer AS er bedt om å
oppdatere RB-rapport 2228 med nye planer og etter nye veiledere.
Foreliggende rapport er en oppdatert versjon av RB-rapport 2228 og er utarbeidet av Christine Pötsch
(M.Sc. i biodiversitet og økologi). Det er ikke foretatt feltundersøkelser i forbindelse med denne
oppdateringen.
Rådgivende Biologer AS takker Herefoss Energi AS ved Gunnar E. Nøding for oppdraget.

Bergen, 5. juli 2022
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SAMMENDRAG
Pötsch, C., Spikkeland, O.K., Johnsen, G.H. & T. Bjelland 2022. Herefoss kraftverk, Birkenes
kommune. Oppdatert konsekvensvurdering for naturmangfold 2022. Rådgivende Biologer AS,
rapport 3696, 35 sider, ISBN 978-82-8308-940-0.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Herefoss Energi AS utarbeidet en konsekvensutredning for
naturmangfold for planlagt Herefoss kraftverk i Birkenes kommune. Tiltaksområdet ligger i østre del av
Birkenes kommune i Aust-Agder. Herefoss Energi AS ønsker å bygge Herefoss kraftverk i Tovdalselva
(regine nr. 020.C) med inntak i Herefossen mellom jernbanebroen og veibroen på kote 99 og dykket
avløp på bunnen av Herefossen rett sør for veibro. Vannveien blir en sprengt horisontal lavtrykkstunnel
med lengde på ca. 85 m. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1 MW og største/minste
turbinslukeevne på henholdsvis 6 og 1,5 m3/s. Det er foreslått slipp av minstevannføring tilsvarende
alminnelig lavvannføring på 1,6 m³/s hele året. Kraftverket tilkobles eksisterende 22 kV-nett via 600 m
sjø-/jordkabel mot Herefoss tettsted i sørøst.
VERDIVURDERING
Vernede områder
Tovdalselva er et verna vassdrag og tiltaket vurderes å kunne ha negativ påvirkning på verneinteressene
siden det skal fraføres vann. Siden vernede vassdrag ikke inngår i KU-metodikken er det ikke mulig å
fastsette verdi, eller vurdere påvirkning og konsekvens for dette deltemaet.
Naturtyper
Det er registrert én naturtype med B-verdi (mudderbank) som ligger like oppstrøms definert
tiltaksområde i Herefossen. Naturtyper etter DN-håndbok 13 med B-verdi vurderes å ha middels verdi.
Naturtypen mudderbank finnes ikke i nyeste metodikk for kartlegging av naturtyper i Norge (NiN) og
er dermed heller ikke vurdert i rødlisten for naturtyper. Derimot er elvevannmasser definert som rødlistet
naturtype i kategori nær truet og har høy lokalitetskvalitet og vurderes derfor å ha stor verdi.
Arter
Karplante- og kryptogamfloraen er sammensatt av vanlige og vidt utbredte arter. Det er registrert noen
rødlistete fuglearter under feltarbeidet og fra før, granmeis (VU) fiskeørn (VU), grønnfink (VU),
tårnseiler (NT) og stær (NT), men ingen av dem hekkende. Vassdragstilknyttede arter som med stor
sannsynlighet forekommer i tiltaksområdet i Herefossen, og som står oppført på Bern liste II, er
fossekall, vintererle og linerle. Laks er bekreftet reproduserende opp til Gauslåfjorden, som gjør området
til funksjonsområder for en rødlistet art og Tovdalsvassdrag er et lakesvassdrag med stor verdi. I tillegg
ble ål (EN) tidligere funnet oppstrøms tiltaksområdet. Samlet gir det noe verdi for influensområdet som
leveområde for vanlige arter og stor verdi til laksevassdraget.
Delområde

Type

Størrelse

Verdi

1 Gauslåfjorden

Mudderbank

1768 daa

Middels

2 Herefossen

Elvevannmasser, NT

3 Tovdalsvassdrag

Lakseførende vassdrag; ål

4 Influensområdet

Leveområde for vanlige arter

Middels
35 + 7,5 km

Stor
Noe

VIRKNING AV TILTAKET
Naturtyper
Mudderbanken vil ikke bli berørt av inngrep og tiltaket har ingen påvirkning på delområde 1.
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Den rødlistede naturtypen elvevannmasser (NT) (delområde 2) vurderes å få redusert kvalitet som følge
av redusert vannføring.
Arter
Terrenginngrepene i sammenheng med bygging av kraftverk, vei og rørgate vil samlet gi noe forringelse
på karplanter, moser og lav i tiltaksområdet. For fugl og pattedyr vil inngrepene føre til noen
innskrenkninger i perioder, men etter revegetering antas det at arter blir lite berørt av tiltaket. De
tekniske inngrepene vil i liten grad skape barrierer eller tap av beitearealer. Redusert vannføring i
Herefossen forventes å ha noe virkning på fuglearter med tilknytning til elven, samt for vandring av ål
og laksefisk.
SAMLET KONSEKVENS
Det finnes en del andre store og små kraftutbyggingsprosjekt i midtre Agder. Videre utbygging vil kun
i noen grad øke den samlede belastningen og vassdraget er stort, kun en liten del av vassdraget vil bli
berørt av utbyggingsplanene. Konsekvensene for delområdene varierer fra ubetydelig til betydelig og
samlet vurderes tiltaket å ha noe negativ konsekvens, siden verdifulle delområder utgjør store arealer
og bare mindre partier blir berørt.
Vurderinger
Konsekvenser

Avveininger
Samlet
konsekvens

Delområde
1 Gauslåfjorden
2 Herefossen
3 Tovdalsvassdraget
4 Influensområde
Begrunnelse for
vektlegging
Samlet konsekvens
Begrunnelse

0-alt.
0
0
0
0

Herefoss kraftverk
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ingen delområder vektlegges i konsekvensvurderingen
Noe negativ konsekvens
Konsekvensen vurderes til noe negativ for naturmangfold da
området er preget av inngrep fra før og kun en liten andel av
delområder med stor verdi blir berørt.

AVBØTENDE TILTAK
Den foreslåtte minstevannføringen tilsvarende alminnelig lavvannføring vurderes som et
tilfredsstillende avbøtende tiltak. I tillegg er det planlagt tilrettelegging for vandring av fisk, som en
eventuell åleleder og en kulp for fisk nedstrøms for overløp for minstevannføring.
USIKKERHET
Konsekvensvurderingen er basert på eksisterende informasjon og befaring den 24. september 2012.
Tiltaksområdet var stort sett lett tilgjengelig ved befaringen og det var gode værforhold. På grunn av
stor vannføring var deler av elvestrengen vanskelig tilgjengelig. Dette vanskeliggjorde tilgangen til
bergpartiene langs Herefossen. Disse bergene har imidlertid et meget sparsomt utviklet
vegetasjonsdekke og potensialet for funn av rødlistede moser og lav tilknyttet elvestrengen vurderes
som lite. Det kan ikke utelukkes at enkelte arter har blitt oversett siden elven ikke er undersøkt av
spesialist på lav eller moser tilknyttet slike miljøer og det knyttes noe usikkerhet til datagrunnlaget når
det gjelder kryptogamer. For øvrige organismegrupper vurderes datagrunnlaget som godt.
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Basert på eksisterende informasjon og forholdene i tiltaksområdet, vurderes det som lite sannsynlig at
det finnes store verdier i området som ikke er fanget opp gjennom denne undersøkelsen, selv om
vassdraget ikke har blitt undersøkt av en spesialist på kryptogamer. Det ansees derfor ikke nødvendig å
foreta supplerende undersøkelser i Herefossen for å belyse konsekvensene av omsøkte tiltak.
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TILTAKET
Herefoss Energi AS ønsker å bygge Herefoss kraftverk i Tovdalselva (regine nr. 020.C) i Birkenes
kommune. Det planlegges å utnytte et fall mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden i et elveløp som
tidligere er delvis utsprengt/senket i forbindelse med tømmerfløting og bygging av Sørlandsbanen.
Tidligere var tiltaksområdet planlagt samme sted som Sørlandsbanen krysser vassdraget (jernbanebro
øverst i figur 2). I oppdaterte planer ligger inntaket i Herefossen mellom jernbanebroen og veibroen på
kote 99 med HRV på kote 101. Inntaket er planlagt som en fiske-vennlig alfa-rist med liggende spiler
med spalteåpning så liten at få fisk går inn mot risten. I enden av alfa-risten blir det et fast overløp for
minstevassføring (1,6 m³/s) og eventuelt rør nær bunnen for ål. Avløpet skal ligge på bunnen av
Herefossen rett sør for veibro i form av et dykket utløp. Det opprinnelige elveløpet går via Laksefossen
og Lakshøl ca. 5-600 m lenger øst (figur 3). Nedbørfeltet utgjør 650,6 km² (figur 4), mens spesifikk
avrenning er beregnet til 0,032 m3/s/km2. Middelvannføringen i vassdraget er beregnet til 21,0 m3/s og
middelvannføringen i Herefoss er ca. 17 m3/s.
Vannveien blir en sprengt horisontal lavtrykkstunnel med lengde på ca. 85 m. Fra kraftstasjonen vil det
bli laget en ca. 61 m lang avløpstunnel. Kraftstasjonen bygges i dagen på nordsiden av kommunal vei
som krysser nederste del av Herefossen. Noen tunnelmasser vil bli benyttet til etablering av 105 m ny
tilkomstvei til inntak, resten vil bli fraktet til godkjent fyllplass. Riggområdet plasseres i tilknytning til
tilkomstveien til kraftverket. Kraftverket tilkobles eksisterende 22 kV-nett via ca. 600 m sjø- og jordkabel mot Herefoss tettsted i sørøst. Det vil bli installert en Francis turbin med effekt på 1 MW med
slukeevne på 6 m³/s. Gjennomsnittlig årlig produksjon er beregnet til ca. 7,3 GWh, hvorav ca. 3,3 GWh
er sommerproduksjon. Det er foreslått minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på
1,6 m³/s hele året.

Figur 1. Midtre del av tidligere utvidet/senket elveløp i Herefossen, med Herefossfjorden i bakgrunnen. Foto: Ole Kristian Spikkeland.
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Figur 2. Tiltakskart med jernbanebro øverst og veibro nederst. Mellom disse ligger planlagt inntak med
tilkomstvei og trykktunnel (i fjell) til planlagt kraftstasjon og utløpstunnel (i fjell) med utløp sør for
veibroen. Kart: Bystøl AS.
Rådgivende Biologer AS
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Figur 3. Tovdalselvas opprinnelige elveløp mellom Gauslåfjorden (A-C) og Herefossfjorden går
gjennom Laksefossen (D-E), som renner via Lakshøl (F-H) mot utløpet helt nordøst i Herefossfjorden.
I Laksefossen finnes vekselvis svaberg og kulper. Foto fra 2006: Ole Kristian Spikkeland.
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Figur 4. Nedbørfeltet til Herefoss kraftverk (rødt punkt) i Tovdalselva utgjør rundt 650 km² og ligger
mellom Setesdal og Gjøvdal. Kart: nevina.nve.no.
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METODE
KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen følger Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger M-1941. Denne
tar utgangspunkt i samme metodikk som Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser V712. I
tillegg er rapporten strukturert i tråd med krav i Korbøl og Hoel (2018).
En konsekvensutredning starter med innhenting av kunnskap og data om klima- og miljøtema, fra ulike
kilder til eksisterende miljøinformasjon og fra feltundersøkelser og muntlige kilder. Et godt
kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å utarbeide en god konsekvensutredning og det stilles krav til
innhenting av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning. Vurdering av konsekvens er delt inn i 6
steg:
Steg 1. Inndeling i delområder
Det opprettes hensiktsmessige delområder i utredningsområdet på grunnlag av de ulike
registreringskategoriene. Hvert enkelt delområde er gjenstand for vurdering av verdi, påvirkning og
konsekvens.
Steg 2: Verdisetting av hvert delområde
Verdi er et mål på hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen blir
vurdert etter en femdelt skala fra "ubetydelig" til "svært stor" verdi etter kriterier i tabell 3.
Steg 3: Vurdering av påvirkning for hvert delområde
I dette steget vurderes i hvilken grad hvert enkelt delområde blir påvirket av planene eller tiltaket (tabell
4). Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske og geologiske funksjoner, og
økologiske prosesser, forringes (noen ganger at de forbedres), eventuelt at sammenhenger helt eller
delvis brytes (noen ganger at de styrkes).
Steg 4: Vurdere konsekvens for hvert delområde
Konsekvensgraden for naturmangfold skal først bestemmes for hvert delområde. Konsekvensgraden
framkommer ved å sammenstille vurderingene
Svært
Uten
av verdi og påvirkning. Konsekvensgraden
Noe
Stor
Middels
stor
betydning
vises i en konsekvensvifte (figur 2), som viser
hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller
–––
––––
––
Ødelagt
–
0
tiltaket forventes å bli. Denne skal gjøres for
Sterkt
hvert alternativ som konsekvensutredes.
forringet
Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde
skal
begrunnes.
Tabell
1
viser
Forringet
konsekvensgradene som følge av ulike
kombinasjoner av verdi og påvirkning.
Noe
forringet

Ubetydelig
endring

Forbedret

+ + +/ + + + +
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Figur 5. Konsekvensvifte jf. M-1941.
Sammenstilling av verdi langs x-aksen og grad
av påvirkning langs y-aksen.
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Alle områder som blir berørt av et tiltak eller en plan skal identifiseres, men bare områder som blir varig
påvirket skal vurderes. Langsiktige virkninger er varige miljøvirkninger av tiltaket, som kan inntreffe
på lang sikt, også utover planen eller tiltakets levetid. I enkelte tilfeller er det relevant å beskrive
midlertidige påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen. Disse beskrives i eget kapittel.
I konsekvensvurderingene legges nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene beskriver
endringer sammenliknet med nullalternativet. Det gjelder både miljøskader og miljøforbedringer.
Tabell 1. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.
Skala

Beskrivelse (sammenlignet med nullalternativet)
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for området.
Gjelder kun for områder med stor eller svært stor verdi.
Alvorlig miljøskade
Alvorlig miljøskade for området
–––
Betydelig miljøskade
Betydelig miljøskade for området
––
Noe miljøskade
Noe miljøskade for området
–
Ubetydelig miljøskade
Ingen eller ubetydelig miljøskade for området
0
Noe
miljøforbedring. Miljøgevinst for området. Noe forbedring (+) eller betydelig
+/++
Betydelig miljøforbedring forbedring (++)
+ + + / + + + + Stor miljøforbedring. Svært Stor miljøgevinst for området. Stor (+++) eller svært stor (++++)
stor miljøforbedring
forbedring. Benyttes i hovedsak der områder med ubetydelig eller
noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket

––––

Konsekvensgrad
Svært alvorlig miljøskade

Steg 5: Vurdere samlet konsekvensgrad for miljøtema
Resultatene fra konsekvensviften og tilhørende begrunnelse for konsekvensgrad for hvert enkelt
delområde brukes til en samlet vurdering av konsekvensgrad for planen eller tiltaket har på hvert vurdert
miljøtema, som sammenlignes med nullalternativet. Dersom det foreligger ulike alternativer, oppgis en
samlet konsekvensgrad per alternativ. Forventede virkninger av klimaendringer kan inngå i vurderingen
av samlede virkninger. Konsekvensgraden for miljøtemaet vurderes på en skala fra positiv til kritisk
negativ (tabell 2).
Tabell 2. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av miljøtema.
Konsekvensgrad

Kriterier for konsekvensgrad

Stor andel av alternativets område har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere
delområder med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (– – – –), og i tillegg store
samlede virkninger. Brukes unntaksvis.
Stor andel av alternativets område har høy konfliktgrad. Det er delområder med
Svært stor negativ konsekvens konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (– – – –), og ofte flere/mange områder med
alvorlig miljøskade (– – –). Vanligvis store samlede virkninger.
Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Ofte vil flere delområder ha konsekvensgrad
Stor negativ konsekvens
alvorlig miljøskade (– – –).
Ingen delområder med de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet lavt.
Middels negativ konsekvens
Delområder med konsekvensgrad betydelig miljøskade (– –) dominerer.
Kun en liten del av alternativets område har konflikter. Ingen delområder har de
høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet lavt. Vanligvis vil konsekvensgraden
Noe negativ konsekvens
noe miljøskade (–) dominere.
Alternativet vil ikke medføre vesentlige endringer sammenlignet med nullalternativet.
Ubetydelig konsekvens
Det er få konflikter og ingen konflikter med de høyeste konsekvensgradene.
Totalt sett er alternativet en forbedring for temaet sammenlignet med nullalternativet.
Det er delområder med positiv konsekvensgrad og kun få delområder med lave negative
Positiv konsekvens
konsekvensgrader. De positive konsekvensgradene oppveier klart delområdene med
negativ konsekvensgrad.
Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv
konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og
Stor positiv konsekvens
disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad.

Kritisk negativ konsekvens

Steg 6: Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema
Dersom utredningen omfatter flere klima- og miljøtema, skal konsekvensene for alle tema
Rådgivende Biologer AS
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sammenstilles. Fremstillingen av forventede konsekvenser for klima- og miljøtemaene skal sikre at de
mest sentrale miljøtemaene presenteres, og vise hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de
ulike alternativene. viser konsekvensgradene som følge av ulike kombinasjoner av verdi og påvirkning.

VALG AV FAGTEMA
Denne utredningen tar for seg temaet naturmangfold og deltemaene som er vurdert er verneområder,
viktige naturtyper, arter inkl. økologiske funksjonsområder. Verdisettingskriterier for disse temaene er
gitt i tabell 3 og grad av påvirkning er vist i tabell 4.
Tabell 3. Verdisettingskriterier av ulike fagtema fra V712 og M-1941.
Verdikategori

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Verneområder og
områder med
båndlegging

Naturtyper
Miljødirektoratets
instruks
DN-håndbok 13,19
Norsk rødliste for
naturtyper
LK =
lokalitetskvalitet

Arter inkludert
økologiske
funksjonsområder
For fisk: NVE
49/2013

FO =
Funksjonsområder

Med sentral
økosystemfunksjon
& svært lav LK.
NT-naturtyper med
svært lav LK.
Spesielt dårlig
kartlagte
naturtyper med
svært lav LK.
DN-HB13 & DNHB19:
C-lokaliteter.

Vanlige arter og
deres FO
Laks, sjøørret- og
sjørøyebestander
/vassdrag med liten
verdi
Ferskvannsfisk og
ål vassdrag/bestander
med liten verdi"

Rådgivende Biologer AS

Middels verdi /
Stor verdi / høy forvaltningsprioritet
forvaltningsprioritet

Svært stor verdi /
høyeste
forvaltningsprioritet

Verdensarvområder.
Verneområder jf.
naturmangfoldloven.
Foreslåtte
verneområder.
Utvalgte naturtyper
CR/EN/VU & svært CR & lav LK.
CR & moderat/(svært)
lav LK.
EN & lav/moderat LK.
høy LK.
Naturtyper med
VU & lav/moderat/høy LK.
EN & (svært) høy LK.
sentral
Naturtyper med sentral
VU & svært høy LK.
økosystemfunksjon økosystemfunksjon & moderat/høy LK. Med sentral
& lav LK.
NT & med (svært) høy LK.
økosystemfunksjon &
NT & lav/moderat
Dårlig kartlagte & (svært) høy LK.
svært høy LK.
LK.
DN-HB13:
DN-HB13 & DNDårlig kartlagt &
EN/CR & C-verdi.
HB19:
lav/moderat LK.
VU & B-/C-verdi.
EN/CR & A/B-verdi.
DN-HB13:
A-lokaliteter inkl. NT.
VU & A-verdi.
NT & med B-/CDN-HB19:
verdi.
A/B-lokaliteter.
B-lokaliteter.
DN-HB19:
B-lokaliteter uten
vesentlig regional
verdi.
NT-arter og deres FO VU-arter og deres FO.
Fredede arter.
FO for spesielt
Spesielle økologiske former av arter
Prioriterte arter (med
hensynskrevende
(ikke fisk)
evt. forskriftsfestede
arter.
Fastsatte randområder til de nasjonale FO).
Fastsatte bygdenære villreinområdene.
EN/CR-arter og deres
områder omkring
Viktige FO for villrein i de 14 øvrige FO.
nasjonale
villreinområdene (ikke-nasjonale).
Nasjonale
villreinområder som Laks sjøørret -, og sjørøyebestander/
villreinområder.
grenser til viktige
vassdrag med stor verdi
Villaksbestander i
FO.
Innlandsfisk (eks. langtvandrende
nasjonale
Laks, sjøørret- og
bestander av harr, ørret og sik) og åle laksevassdrag og
sjørøyebestander/
vassdrag/bestander med stor verdi
laksefjorder, øvrige
vassdrag med
anadrome
middels verdi
fiskebestander/vassdrag
Innlandsfisk og åle med svært stor verdi
vassdrag/bestander
Lokaliteter med relikt
med middels verdi.
laks.
Spesielt verdifulle
storørretbestander –
sikre storørretbestander
og
ålevassdrag/bestander
med svært stor verdi"
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Tabell 4. Påvirkning – naturmangfold, fra M-1941.
Planen/tiltakets
påvirkning
Vernet natur

Ubetydelig
endring
Området blir restaurert mot Ingen eller
en opprinnelig
uvesentlig
naturtilstand.
virkning på
kort eller
lang sikt.
Forbedret

Noe forringet

Forringet

Ubetydelig påvirkning. Mindre påvirkning som
Ikke direkte
berører liten/ubetydelig
arealinngrep.
del og ikke er i strid med
Varig forringelse av
verneformålet.
mindre alvorlig art,
Varig forringelse av
evt. mer alvorlig
middels alvorlighetsgrad,
miljøskade med <10 år evt. mer alvorlig
restaureringstid
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Naturtyper

Bedrer tilstanden ved at
eksisterende inngrep
tilbakeføres til opprinnelig
natur.

Ingen eller
uvesentlig
virkning på
kort eller
lang sikt

Berører en mindre
viktig del (<20%
areal). Liten
forringelse av
restareal.
Varig forringelse av
mindre alvorlig art,
eventuelt mer alvorlig
miljøskade med <10 år
restaureringstid

Berører 20–50 % av areal,
men liten forringelse av
restareal. Ikke forringelse
av viktigste del av
lokalitet.
Varig forringelse av
middels alvorlighetsgrad,
evt. mer alvorlig
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Økologiske funksjoner
for arter og
landskapsøkologiske
funksjonsområder

Gjenoppretter eller skaper
nye trekk/
vandringsmuligheter
mellom
leveområder/biotoper
(også vassdrag). Viktige
biologiske funksjoner
styrkes.

Ingen eller
uvesentlig
virkning på
kort eller
lang sikt

Splitter
sammenhenger/
reduserer funksjoner,
men vesentlige
funksjoner
opprettholdes.
Mindre alvorlig
svekking av trekk/
vandringsmulighet,
flere alternativer
finnes.
Varig forringelse av
mindre alvorlig art,
evt. mer alvorlig
miljøskade med <10 år
restaureringstid

Splitter opp og/eller
forringer arealer slik at
funksjoner reduseres.
Svekker trekk/
vandringsmulighet,
eventuelt blokkerer trekk/
vandringsmulighet der
alternativer finnes.
Varig forringelse av
middels alvorlighetsgrad,
evt. mer alvorlig
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Sterkt forringet
Påvirkning som
medfører direkte
inngrep i
verneområdet og er i
strid med
verneformålet
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad
Evt. med >25 år
restaureringstid.
Berører <50 % av
areal.
Berører >50 % av
areal, men den
viktigste / mest
verdifulle delen
ødelegges. Restareal
mister sine økologiske
kvaliteter og/eller
funksjoner.
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Evt. med >25 år.
restaureringstid
Splitter opp og/eller
forringer arealer slik
at funksjoner brytes.
Blokkerer
trekk/vandring hvor
det ikke er
alternativer.
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Evt. med >25 år.
restaureringstid

FELTUNDERSØKELSER
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen, er basert på en befaring av
området utført av cand.real. Ole Kristian Spikkeland den 24. september 2012. Kartleggingen av
vegetasjonstyper følger her Fremstad (1997) og naturtyper DN-håndbok 13 (2007). Det er videre funnet
informasjon fra diverse litteratur, søk i nasjonale databaser og nettbaserte karttjenester og ved muntlig
og skriftlig kontakt med forvaltning og lokale aktører. En liste over litteratur, databaser og informanter
finnes under referanser til slutt i rapporten. Rødlistete naturtyper følger Artsdatabanken (2018) som er
basert på NiN-systemet (Halvorsen m.fl. 2016).
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UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet består av planområdet og influensområdet. Planområdet er det geografisk
avgrensede området som er omsøkt for tiltaket og der tiltaket kan medføre direkte arealbeslag.
Planområdet til dette prosjektet omfatter fysiske installasjoner og anleggsareal rundt
inntaksarrangement, tilkomstvei til kraftstasjon, tunnel-påhugg, neddykket kraftverksutløp, riggområde
og sjø-/jordkabeltrasé for nettilknytning.
Influensområdet er det området der virkninger forventes å kunne oppstå, uavhengig av planområdets
avgrensning. Når det gjelder biologisk mangfold, vil områder nært opp til anleggsområdene kunne bli
påvirket, særlig under anleggsperioden. Hvor store områder rundt som blir påvirket, vil variere både
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. For vegetasjon kan en grense på 20
m fra fysiske inngrep være rimelig (men ofte mer i områder med fosserøykpåvirkning), mens det for
viltarter vil kunne dreie seg om vesentlig mer grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. NVE-veileder 62018 anbefaler en sone på minst 100 m fra fysiske inngrep som grense for influensområdet, men dette
vil være lite for enkelte viltarter, for eksempel store rovdyr, og for mye for små spurvefugl-arter. Her
vurderes det som tilstrekkelig med et influensområde på 20 m for vegetasjon og 100 m for dyr på land
da det ikke er kjent at det finnes forekomster med sensitive arter (se figur 6).
Hele elvestrekningen i Herefossen mellom inntak og utløpet i Herefossfjorden inngår i influensområdet
i vann.

Figur 6. Oversikt over planområdet og vurdert influensområde. Ulike typer tiltak er også tegnet inn
her.
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RESULTATER
KUNNSKAPSSTATUS FOR NATURMANGFOLD
Brandrud (2003) har gjennomført en kartlegging av et utvalg av naturtyper og verdisetting av biologisk
mangfold i samsvar med DN-håndbok 13 (DN 2007) for lokaliteter i Birkenes kommune som omfattes
av Tovdalsvassdraget. Her er lokaliteten Gauslåfjorden oppstrøms Herefossen kartlagt som naturtype
mudderbank (E02), verdi: viktig (B-verdi).
Miljødirektoratet har også en del kartfestet informasjon om vilt i Herefossområdet. Nordlige del av
Herefossfjorden er avmerket som beiteområde for kanadagås (se figur 7). Ingen områder er vernet i
medhold av naturmangfoldloven. Utover dette viser Artsdatabankens artskart en rekke funn av
karplanter vest for Herefossfjorden og ved Herefoss jernbanestasjon litt nord for tiltaksområdet. Rett
nord for Herefoss stasjon er det observert gaupe (EN) i 2021. Fra sistnevnte område refereres også
observasjoner av fugler og insekter. På Jerpefjellet øst for Herefoss er det gjort flere funn av sopp, noen
av dem rødlistet. Fra Huddefjellet og Krokemyr ca. fire km nordøst for tiltaksområdet dokumenterer
både Artsdatabankens artskart og Rovbasen at ulv (CR) har tatt sau (2003) og at det seinere har blitt felt
ulv som skadedyr (2004). Både nord og sør for Hisfjellet, sørøst for undersøkelsesområdet, ble gaupe
felt under jakt i 2021 (altså to individer). I Herefoss er det mellom 2012-2020 registrert mange fuglearter,
blant dem de rødlistede (jf. Artsdatabanken 2021): granmeis (VU), fiskeørn (VU), grønnfink (VU),
tårnseiler (NT) og stær (NT).

Figur 7. Beiteområder for kanadagås (grønn skraverte arealer). Punktregistreringene er andre
fremmede arter i området. Kart: miljoatlas.miljodirektoratet.no
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Det er ikke kjent konkrete observasjoner av rødlistete fugle- eller pattedyrarter (jf. Artsdatabanken 2021)
innenfor selve tiltaksområdet i Herefossen. Fiskemåke (VU) er sannsynlig streiffugl i området, og vil
kunne hekke på små øyer i Tovdalselva og tilliggende innsjøer.
Stær (NT) er sannsynlig streiffugl i området og hekker trolig vanlig i tilknytning til kulturlandskapet litt
sørøst for Herefossen. Det er grunn til å anta at også en rekke andre rødlistete fuglearter observeres
regelmessig i området, deriblant fiskende fiskeørn (VU). Det har ikke blitt registrert rødlistearter av
karplanter, moser eller lav innenfor tiltaksområdet, men på flere egnete lokaliteter langs Herefossfjorden
er både alm (EN) og ask (EN) vanlig. Den øvrige registrerte flora og fauna i tiltaks- og influensområdet
til Herefossen består stort sett av vanlige og vidt utbredte arter, se kapitlene om terrestrisk miljø
nedenfor.
Det er konstatert at også ål (EN) forekommer i dette området. Ålelarver vandrer opp i vassdragene på
våren og tidlig sommer. På den tiden er vannføringen i Herefossen desidert størst. Det ansees som svært
vanskelig for ålelarver å passere opp denne fossen, mens det østre, opprinnelige utløpet via Laksefossen
og Lakshøl har flere, og ikke så store, fosser. Også her vurderes imidlertid mulighetene for oppvandring
av ålelarver for vanskelige. Artskart viser observasjoner av ål både i Gauslåfjorden og det
ovenforliggende Sundtjørnet (registrert av NINA i 1992).
Ål står på rødlisten som sterkt truet (EN), fordi arten har hatt en kraftig tilbakegang i hele Europa. Dette
skyldes en blanding av blant annet overfiske, tap av habitat, forurensing og etablering av hinder for
oppvandring, og at utvandrende ål blir fanget blant annet i turbiner. I Norge er det derfor innført strenge
restriksjoner på fiske etter ål. Samtidig kan nedgangen også skyldes at ålen har problemer med global
oppvarming på gyteområdene i Sargassohavet på andre siden av Atlanterhavet. En ekstrem reduksjon
på nesten 99 % i oppvandring av ålelarver i europeiske vassdrag de siste 30 årene, tyder på det (Thorstad
mfl. 2010).
Tabell 5. Registrerte rødlistearter i influensområdet til Herefoss kraftverk. Rødlistestatus iht.
Artsdatabanken (2021) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no.
Rødlisteart

Rødlistekategori

Funnsted

Påvirkningsfaktorer

Ål

EN (sterk truet)

Herefossfjorden/Gauslåfjorden

Fiskemåke

VU (sårbar)

Sannsynlig streiffugl

Stær

NT (nær truet)

Sannsynlig streiffugl

Høsting, påvirkning på habitat,
forurensing, tilfeldig mortalitet,
Påvirkning fra stedegne arter,
menneskelig forstyrrelse, høsting
Påvirkning på habitat, påvirkning
utenfor Norge

EKSISTERENDE PÅVIRKNING PÅ NATURMILJØ
Selve tiltaksområdet er sterkt påvirket av tekniske inngrep. Til tross for et lite areal, passerer både
Sørlandsbanen og en kommunal bilvei Herefossen i bro.
Tovdalselva har to elveløp mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden. For ca. 100 år siden ble det vestre
utløpet forbi Herefossen utvidet/senket for å forenkle tømmerfløtingen. Ytterligere justeringer ble utført
i forbindelse med bygging av Sørlandsbanen noe seinere. Sprengstein ligger fremdeles utover
svabergene øst for elveløpet.
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Figur 8. Flyfoto som viser betydelige tekniske inngrep med både bilveg og toglinje som krysser
Tovdalselva. Kilde: norgeibilder.no.

NATURGRUNNLAGET
Tovdalselva har et smalt og avlangt nedbørfelt fram mot utløpet i Herefossfjorden (figur 4). Fra innsjøene Straumsfjorden, Mjåvatn, Grøssæ og Topsæ i Setesdal Austhei drenerer vassdraget sørøstover
via Rjukanfossen gjennom flate partier i Tovdal. Her passerer elva flere mindre vann. Sør for Bås dreier
Tovdalselva litt mot øst, før den tar en sørlig retning ned mot Gauslåfjorden (103,5 moh.), som ligger
like oppstrøms Herefossen og Laksefossen. Nedbørfeltet har relativt store høydeforskjeller. Høyest rager
Bunetten (ca. 1 100 moh.) i nord, mens Herefossfjorden ligger 79 moh. Skog dekker hele nedbørfeltet,
unntatt de høyestliggende partiene. Bjørk, furu og gran er dominerende treslag.
Berggrunnen i nedbørfeltet til Herefossen tilhører det store sørnorske grunnfjellsområdet. I nord opptrer
kvartsitt, og mot sør dominerer granittiske gneiser. Selve tiltaksområdet består av øyegneis, granitt,
foliert granitt (figur 9). Dette er gjennomgående harde bergarter som gir lite næring til jordsmonnet.
Like øst for planområdet løper en nordøst-sørvestgående forkastningssone.
Med hensyn til løsmasser dominerer områder med bart fjell i dagen innenfor tiltaksområdet. Disse
arealene er imidlertid for en stor del overdekket med sprengstein fra tidligere driving av elveløpet i
Herefossen. Løsmassene i forsenkninger består av morenemateriale. Dette gjelder først og fremst
området for planlagt tilkomst til kraftstasjonen i fjellhall. Omkring nordlige del av Herefossfjorden
inngår ellers en del breelvavsetninger (figur 10). Boniteten i tiltaksområdet er lav. Uproduktiv skog og
åpen skrinn fastmark dominerer (figur 11).
Tovdalsvassdraget har et oseanisk påvirket klima, hvor årlig nedbørmengde varierer fra 1200 til
1500 mm. Tiltaksområdet i Herefoss ligger sør-sørvestvendt, og har betydelig solinnstråling til alle
årstider. I tillegg til temperatur er nedbør viktig for vekstsesongen. Ved målestasjonen på Herefoss (85
moh.), nær planområdet, er årsnedbøren 1293 mm. Det faller mest nedbør i oktober (170 mm), minst i
april (62 mm). Årsmiddeltemperaturen målt på nærmeste sammenlignbare stasjon, Nelaug (142 moh.)
ca. 22 km mot nordøst, er 5,6 °C, med juli som varmeste måned (15,5 °C) og januar som kaldeste måned
(-3,7 °C) (Meteorologisk institutt 2012).
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Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye fra sør til nord og fra
vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og
vegetasjonsseksjoner. Tiltaksområdet inngår i den boreonemorale vegetasjonssonen (se Moen 1998),
som danner overgang mellom den nemorale sonen og de typiske barskogområdene. Tiltaksområdet
ligger i den klart oseaniske seksjonen (O2), som er karakterisert av vestlige arter og vegetasjonstyper. I
tillegg inngår en del svakt østlige trekk pga. lave vintertemperaturer.

Figur 9. Berggrunnen i tiltaksområdet ved Herefossen består av øyegneis, granitt, foliert granitt (kilde:
www.ngu.no/kart/arealisNGU). Tiltaksområdet er markert med svart strek.

Figur 10. Løsmassene i tiltaksområdet ved Herefossen består av et sparsomt morenedekke (grønt)i
terrengforsenkninger, ellers av bart fjell i dagen. Rundt Herefossfjorden inngår også en del breelvavsetninger (kilde: www.ngu.no/kart/arealisNGU). Tiltaksområdet er markert med svart strek.
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Figur 11. Boniteten langs Herefossen er lav. Arealer med uproduktiv skog og åpen, skrinn fastmark
dominerer (www.ngu.no/kart/arealisNGU/). Tiltaksområdet er markert med svart strek.
AKVATISK MILJØ
Vanndirektivet deler overflatevannforekomster inn i ulike typer etter fastsatte fysiske og kjemiske
kriterier, fordi vannforekomster med like fysisk-kjemiske forhold ligner på hverandre også økologisk
(Anon 2011). Herefossen ved planlagt inntak har et nedbørfelt på 650,6 km², og har da følgende parameterverdier som grunnlag for typifisering etter EUs Vannrammedirektiv (jf. tabell 6):
•
•
•
•
•
•

Økoregion: «Sørlandet»
Klimaregion: «skog» = under skoggrensen og over marin grense
Størrelse: «middels» = felt > 100 km²
Kalkinnhold: «kalkfattig» (1-4 mg Ca/l),
Humusinnhold: «klar» (fargetall < 30 mg Pt/l)
Turbiditet: «klar» (turbiditet < 10 mg/l)

Dette gir typen «middels stor2, «kalkfattig» og «klar» for den aktuelle elvestrekningen, med utgangspunkt i at fargetallet ved befaringen sannsynligvis var høyt i forhold til andre perioder på året (tabell 6).
Kalknivået er også høyere enn naturlig, siden vassdraget kalkes med doserer ved Bås oppstrøms det
aktuelle området. Vassdraget er sannsynligvis «svært kalkfattig» med < 1 mg Ca/l. Vann-Miljø angir
samme vurdering av type, og viser til at samlet økologisk tilstand for Gauslåfjorden til «god», med sur
nedbør som hovedpåvirkning.
Tabell 6. Vannkvalitet i Herefossen i Birkenes kommune, basert på en prøve innsamlet ved befaringen
24. september 2012 og analysert ved det akkrediterte laboratoriet Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.
Parameter

Enhet

Analysemetode

Surhet
Fargetall filtret
Kalsium

pH
mg Pt/l
mg Ca/l

Intern
Intern
NS-EN ISO 11885
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NATURMANGFOLD
NATURTYPER
Viktige, utvalgte og rødlistede naturtyper
Naturtypen mudderbank (E02) verdi; viktig (B-verdi) er iflg. Naturbasen kartlagt i Gauslåfjorden
oppstrøms Laksefossen og oppstrøms inntaksområdet for Herefoss kraftverk («Gauslåfjorden»
BN00006849), se figur 13.
Naturtypen utgjør 1768 daa. Det er ikke
registrert andre naturtyper i tiltaksområdet.
Fossefallet i Herefossen kan ikke
karakteriseres
som
naturtypen
fossesprøytsone (E05), da verken moserik
eller urterik utforming er representert.
Bergene langs fossen framstår i stedet nokså
blankskurte. Heller ikke forekomsten av
enkelte eksemplarer av grovdimensjonert
osp
ved
planlagt
tilkomstvei
til
fjellanleggene er omfattende nok til å kunne
utgjøre en egen naturtype gammel lauvskog
(F07), utforming gamle ospeholt.
Figur 12. Registrert naturtype
Herefoss. Kart:Naturbase.

ved

Figur 13. Naturtypen mudderbank (E2) med B-verdi er i Naturbasen avgrenset i hele Gauslåfjorden
oppstrøms planlagt kraftverksinntak i Herefossen. Foto: Ole Kristian Spikkeland.
Rådgivende Biologer AS

19

Rapport 3696

Verdifulle lokaliteter ferskvann
DN håndbok 15 (2000), om kartlegging av ferskvannslokaliteter, definerer «verdifulle lokaliteter» som
gyte- og oppvekstområder for viktige fiskearter som laks, relikt laks, sjøaure, storaure, elveniøye,
bekkeniøye, harr, steinulker og asp. Dette inkluderer arter på Bern-konvensjonens lister, nasjonal rødliste, og arter som Miljødirektoratet ønsker spesielt fokus på.
Den opprinnelige laksestammen i Tovdalsvassdraget har vært utdødd på grunn av forsuring, men etter
omfattende kalking, har det på ny vandret opp laks og sjøaure til Herefossfjorden. Fisken har også hatt
muligheten til videre oppgang i Lakshøl. I Miljødirektoratets lakseregister (lakseregisteret.no) vises
vassdragets lakseførende strekning fortsatt å bare gå til Lakshøl, men nyere undersøkelser viser at laks,
ved høye nok vannføringer, vandrer via Laksefossen helt opp til Storefoss og det fins flere gyteområder
i Gauslåfjorden (Lehmann m.fl. 2018). For nærmere beskrivelse av noe av historien til laks i denne delen
av elven se Spikkeland m.fl. (2016).
DN-håndbok 15 (2000) henviser også til DN-håndbok 13 om naturtyper, for eksempel ulike utforminger
av viktig bekkedrag. Ingen slike ble registrert i tiltaksområdet, men i oversikten over rødlistete
naturtyper i Norge (Artsdatabanken 2018) er elvevannmasser (NiN-terminologi), i dette tilfelle
Herefossen og Laksefossen, vurdert som «nær truet» (NT) naturtype.
ARTER
Karplanter, moser og lav
Tiltaksområdet langs Herefossen er dominert av fattig knausskog (A6 i Fremstad 1997; T4-C5 til C9 jf.
Bratli m.fl. 2019) med småvokst furu. I feltsjiktet er røsslyng, blåtopp og småbjønnskjegg dominerende
arter (figur 14). Vegetasjonstypen opptrer både i høydepartiet sentralt i tiltaksområdet og langs begge
sider av elveløpet ned mot Herefossfjorden. Nederst i dalsøkket der kraftstasjonen er planlagt inngår
også fragmenter av blåbærskog (A4; T4-C1) og røsslyng-blokkebærfuruskog (A3; T4-C5). Foruten furu
vokser her gran, einer, bjørk, osp, rogn, selje, hegg og trollhegg i tre- og busksjiktet. Varmekjære treslag
mangler.
Utenom røsslyng finnes partier med blåbær, tyttebær, blokkebær og krekling. I fuktige søkk vokser
blåtopp, kornstarr og kvitmyrak. Nedover mot forsenkningen ved planlagt kraftstasjon opptrer;
skogstjerne, hårfrytle, tepperot, smyle, gaukesyre, stri kråkefot, myk kråkefot, einstape, skogburkne,
fugletelg og sisselrot. Langs veikanten ved planlagt tilkomstvei vokser dessuten bringebær, engsyre,
legeveronika, kattefot, prestekrage, sveve-art, føllblom-art, engkvein og rødsvingel.
Karplantevegetasjon knyttet til selve elve-/fossestrengen i Herefossen synes å være fraværende (det var
høy vannføring under befaringen).
Lav- og mosefloraen langs, og delvis nedsenket i, Herefossen består av vanlige arter som for eksempel
bergpolstermose (Amphidium mougeotii), rødmesigmose (Blindia acuta), buttgråmose (Racomitrium
aciculare) og knippegråmose (Racomitrium fasciculare). På noe tørrere substrat nær utløpskanalen ble
det registrert arter som ribbesigd (Dicranum scoparium), storbjørnemose (Polytrichum commune),
rabbebjørnemose (Polytrichum piliferum), heigråmose (Racomitrium lanuginosum), berggråmose
(Racomitrium heterostichum), lys reinlav (Cladonia arbus-cula), grå reinlav (Cladonia rangiferina),
pulverbrunbeger (Cladonia chlorophaea), stubbesyl (Cladonia coniocraea) og pigglav (Cladonia
uncialis).
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Figur 14. Vegetasjonstypen knausskog (A6) dominerer innenfor tiltaksområdet til Herefossen. Foto:
Ole Kristian Spikkeland.
Epifyttfloraen på bjørk består av vanlige arter i «kvistlav-samfunnet» som for eksempel; morknelav
(Cladonia bacilliformis), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), kulekvistlav (Hypogymnia tubulosa), bristlav (Parmelia sulcata), gul stokklav (Parmeliopsis ambigua) og elghornslav (Pseudovernia
furfuracea). I tillegg ble det registrert stubbesyl (Cladonia coniocraea), grynrødbeger (Cladonia
coccifera), pigglav (Cladonia uncialis), Lecanora sp. og sigdmose-art (Dicranum sp.). Det var lite
epifytter på furu. I tillegg til de nevnte artene vokser også pulverrødbeger (Cladonia pleurota), melskjell (Hypocenomyce scalaris), gullroselav (Vulpicida pinastri), bergsigd (Dicranum fuscescens) og
barkfrynse (Ptilidium pulcherrimum) på furu. Mellav-art (Lepraria sp.) og grå fargelav (Parmelia
saxatilis) ble registrert på gran og einer. Epifyttfloraen på osp var også vanlig, med arter som f.eks.
vortekantlav (Lecanora chlarotera), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), bred fingernever (Pelti-gera
neopolydactyla), Pertusaria sp., barkragg (Ramalina farinacea), hjelmblæremose (Frullania dilatata),
matteflette (Hypnum cupressiforme) og krusgullhette (Ulota crispa). Av kjuker ble notert knivkjuke
(Piptoporus betulinus), rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) og fiolkjuke (Trichaptum abieti-num).
Samlet sett er karplante- og kryptogamfloraen sammensatt av vanlige og vidt utbredte arter.
Fugl og pattedyr
Fugle- og pattedyrfaunaen i tiltaksområdet i selve Herefossen vurderes å være forholdsvis fattig, først
og fremst som følge av et skrint og nokså ensartet vegetasjonsdekke. Svært få arter antas å være knyttet
direkte til elve-/fossestrengen innenfor tiltaksområdet i Herefossen. Det ble ikke observert fossekall
under feltarbeidet september 2012, men det er nokså sikkert at arten opptrer i området til alle årstider
hvor det er åpent vannspeil. Andre sannsynlige arter vil være linerle, vintererle, strandsnipe, gråhegre
og fiskemåke blant fuglene og mink (fremmed art med svært høy risiko, SE) blant pattedyrene. Det er
også registrert gnag etter bever innenfor tiltaksområdet. Utløpsosen under Herefossen omfattes av
våtmarksområdet i nordlige del av Herefossfjorden, som i Naturbasen er avmerket som beiteområde for
kanadagås (fremmed art, SE). Området brukes også av andre andefugl-arter i forbindelse med
næringssøk, først og fremst siland og kvinand.
Under feltarbeidet ble følgende fuglearter registrert ved Herefossen: Kjøttmeis, granmeis, blåmeis,
toppmeis, rødvingetrost, rødstrupe, fuglekonge, kråke, ravn, nøtteskrike, grønnspett og siland. I
Gauslåfjorden ble sangsvaner observert. Trepiplerke, løvsanger og bokfink forventes å være
karakteristiske arter i knausskogen langs Herefossen. Av hjortevilt forekommer elg og rådyr, og de
seinere år også hjort. Videre finnes rødrev, mår, røyskatt, ekorn og ulike arter av smågnagere,
flaggermus og spissmus. Ulv er streifdyr i regionen. Blant rovfugler fisker sannsynligvis fiskeørn jevnlig
i området, og av skogshøns forekommer orrfugl. Selve tiltaksområdet er sannsynligvis lite attraktivt for
de aller fleste viltarter. Tettheten av spurvefugler vurderes å være klart størst i skogen.
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Fiskefauna og bunnlevende virvelløse dyr
Foruten laks finnes aure, abbor, sik, lagesild og ål i området. Tovdalsvassdraget er ett av de nasjonale
kalkingsvassdragene, og den nasjonale kalkingsovervåkingen har en bunndyrstasjon oppom
Gauslåfjorden. Undersøkelsen i 2010 (det ble ikke gjennomført undersøkelser av fisk og bunndyr i
2019) viser at bunndyrindeks 1 var 1,0, mens indeks 2 var 0,6 ved begge prøvetakingene både vår og
høst, med registrering av den forsurings-følsomme døgnfluearten Baetis rhodani ved begge
prøvetakingene (DN 2011).
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VERDIVURDERING
NATURMANGFOLD
VERNEOMRÅDER OG OMRÅDER MED BÅNDLEGGING
Tovdalsvassdraget ned til Herefossfjorden ble vernet gjennom suppleringen av verneplan for vassdrag i
2005. I juni 2009 ble også den nedre delen av vassdraget omfattet av vernet, unntatt Rettåna med
sidegreiner (Uldalsgreina), som munner ut i hovedvassdraget like vest for Herefossen. NVE
oppsummerer vernegrunnlaget for 020/3 Tovdalsvassdraget som følger: «Anbefalt typevassdrag.
Størrelse og beliggenhet i Sør-Norge. Vassdraget er viktig del av et variert og attraktivt landskap som
omfatter fjellområder, stor og landskapsdannende dal og utløp i fjord. Stort naturmangfold knyttet til
elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna. Store kulturminneverdier. Friluftsliv er viktig bruk.»
Tovdalsvassdraget blir også beskrevet å ha stor betydning for sårbare arter av blant annet ugler og andre
rovfugler, i tillegg til at en rekke forskjellige grupper av våtmarksfugl lever langs vassdraget.
Tovdalsvassdraget inngår ikke blant nasjonale laksevassdrag. Siden vernede vassdrag ikke inngår i
metodikken til V712 omtales bare verdiene her og det fastsettes ikke en verdikategori for vassdraget.
NATURTYPER
Det er registrert én naturtype med B-verdi (mudderbank) i influensområdet, denne ligger like oppstrøms
definert tiltaksområde i Herefossen. Naturtypen har ikke rødlistestatus. Naturtyper etter DN-håndbok
13 med B-verdi vurderes å ha middels verdi.
I tillegg er elvevannmasser definert som rødlistet naturtype i kategori nær truet, NT (Artsdatabanken
2018). Naturtypen vurderes å ha middels verdi.
ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
Karplante- og kryptogamfloraen er sammensatt av vanlige og vidt utbredte arter.
Eneste rødlistete fugleart som ble registrert under feltarbeidet september 2012 ved Herefossen er
granmeis (VU). I Artskart er det registrert fiskeørn (VU), grønnfink (VU), tårnseiler (NT) og stær (NT)
i området, men ingen av dem er registrert hekkende. Vassdragstilknyttede arter som med stor
sannsynlighet forekommer i tiltaksområdet i Herefossen, og som står oppført på Bern liste II, er
fossekall, vintererle og linerle.
Laks (NT) er nå bekreftet reproduserende opp til Gauslåfjorden, som gjør området til et
funksjonsområde for en rødlistet art. Tovdalsvassdraget er et laksevassdrag med stor verdi. I tillegg ble
ål (EN) funnet oppstrøms tiltaksområdet. Samlet gir det stor verdi.

OPPSUMMERING AV VERDIER
Samlet sett er verdiene høyest i selvet vassdraget. Eneste naturtypen som er avgrenset er mudderbank
og i tillegg er elvevannmasser i seg selv en rødlistet naturtype. Tovdalselva er nasjonalt
kalkingsvassdrag og vernet gjennom supplering av verneplan for vassdrag. Nyere undersøkelser viser at
laks har gyteområder i Gauslåfjorden og er bekreftet å vandre opp via Laksefossen til tross for
innsnevring ved en tidligere bygget mur med spalteåpning. På land er det kun registrert vanlige arter av
planter og lav og fugl og pattedyr.
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Tabell 7. Oversikt over registrerte delområder og verdier i utredningsområdet for naturmangfold.
Delområde

Type

Størrelse

Verdi

1 Gauslåfjorden

Mudderbank

1768 daa

Middels

2 Herefossen

Elvevannmasser, NT

3 Tovdalsvassdrag

Lakseførende vassdrag; ål

4 Influensområdet

Leveområde for vanlige arter

Middels
35 + 7,5 km

Stor
Noe

Figur 15. Oversikt over registrerte delområder og verdier i utredningsområdet. Tallene tilsvarer
nummerering vist i tabell 7, flere delområder overlapper med hverandre.
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VIRKNINGER AV TILTAKET
KONSEKVENSER AV 0-ALTERNATIVET
Som «kontroll» for konsekvensvurderingen for de ulike reguleringsalternativene, er det her presentert
en sannsynlig utvikling for de ulike berørte vassdragsdeler dersom de forblir uregulerte. Nedenfor er
omtalt en del forhold som vil kunne påvirke verdiene i området.
Klimaendringer, som er forventet å føre til økning av temperatur og nedbør over hele Norge, kommer
til å ha en effekt på naturen. En oppsummering av effektene klimaendringene har på økosystemer og
biologisk mangfold er gitt av Framstad mfl. (2006). Hvordan klimaendringene vil påvirke for eksempel
årsnedbør og temperatur, er gitt på nettsiden www.senorge.no, og baserer seg på ulike klimamodeller.
Disse viser høyere temperatur (+1-2°C) og noe mindre nedbør (-2,5%) i influensområdet (modell for
2031-2060 på senorge.no). Det diskuteres også om snømengdene vil øke i høyfjellet ved at det kan bli
større nedbørmengder vinterstid. Dette kan gi større vårflommer, og større og hyppigere flommer
generelt. Skoggrensa i nedbørfeltet forventes også å bli noe høyere over havet, og vekstsesong kan bli
noe lenger.
Det er vanskelig å forutsi hvordan eventuelle klimaendringer vil påvirke forholdene for de elvenære
organismene. Lenger sommersesong og forventet høyere temperaturer kan gi økt produksjon av
ferskvannsorganismer, og vekstsesongen for aure er forventet å bli noe lenger. Generasjonstiden for
mange ferskvannsorganismer kan bli betydelig redusert. Redusert islegging av elver og bekker og
kortere vinter vil også påvirke hvordan dyr på land kan utnytte vassdragene.
0-alternativet vurderes samlet sett å ha ubetydelig konsekvens (0) for det biologiske mangfoldet knyttet
til Herefoss.

PÅVIRKNING PÅ NATURMANGFOLD
NATURTYPER
Vernet natur
Herefossen er en del av Tovdalsvassdraget, som er vernet mot kraftutbygging. Det planlagte kraftverket
vil derfor berøre verneinteressene. Gjennom supplering av verneplan for vassdrag i 2005 har Stortinget
åpnet for å gi konsesjon for kraftverk mindre enn 1 MW, dersom verneverdiene ikke berøres.
Tovdalsvassdraget (020/3) er vernet som typevassdrag ut fra størrelse og beliggenhet i Sør-Norge.
Vassdraget er viktig del av et variert og attraktivt landskap som omfatter fjellområder, stor og
landskapsdannende dal og utløp i fjord. Det pekes ellers på et stort naturmangfold knyttet til
elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna. Planlagt tiltak vil medføre noe inngrep i elvestrengen
under vannivå i inntaksområdet, samt fraføring av ca. 20,5 % av samlet nyttbar vannmengde til
kraftproduksjon. Vann fjernes fra den utvidete/senkete elvestrekningen i Herefossen ned til utløpet i
Herefossfjorden. En utbygging vurderes å ha negative virkninger for naturmangfoldet og dermed også
verneinteressene i vassdraget. Påvirkningen medfører direkte inngrep i verneområdet og er i strid med
verneformålet, men alvorlighetsgraden vurderes samtidig ikke å være svært stor siden restaureringstiden
vil være relativt kort dersom man fjerner kraftverket. Siden verna vassdrag ikke inngår i KU-metodikken
settes det ingen påvirkningsgrad eller konsekvens for dette deltemaet.
Naturtyper
Det er registrert én naturtype nær tiltaksområdet; mudderbank (delområde 1) med B-verdi. Lokaliteten
ligger oppstrøms inntaksområdet for Herefoss kraftverk og berøres dermed ikke av planlagte
terrenginngrep eller redusert vannføring i Herefossen.
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•

Middels verdi og ubetydelig endring gir ubetydelig konsekvens (0).

Tiltaket vil redusere kvaliteten på den rødlistede naturtypen elvevannmasser i Herefossen mellom inntak
og utløp. Kraftverket er tenkt å utnytte rundt 24,5 % av tilgjengelig vann i Herefoss og vannføringen vil
blir redusert langvarig. Minstevannføring vil bli sikret og holde minimum alminnelig lavvannføring
tilsvarende 1,6 m³/s.
•

Middels verdi og forringelse gir betydelig miljøskade (--).

ARTER
Karplanter, moser og lav
Tiltaket medfører lavere vannføring i store deler av vekstsesongen, noe som gir et tørrere lokalklima
langs elveløp. Kunnskapen om hva slags virkning dette har på kryptogamer er mangelfull (Hassel mfl.
2010). Redusert vannføring medfører at fuktighetskrevende lav- og mosearter som finnes langs elva,
reduseres i mengde. Det meste av elvekantsonen på den aktuelle strekningen består av åpne berg med
lite vegetasjonsdekke. Det vil da være lite sannsynlig at de opprinnelige elvekantsonene gror igjen, og
at ny vegetasjon etableres på tørrlagte arealer (jf. ellers Andersen & Fremstad 1986).
Artssammensetningen kan muligens endre noe karakter ved at mer tørketålende arter på sikt vil
utkonkurrere de mer fuktighetskrevende, men planlagt vannuttak i Herefossen er forholdsvis beskjedent,
og knapt merkbart i flomperioder.
Det blir sprengning og graving i forbindelse med etablering av inntak, nedgravde rør, tilkomstvei og
riggområde. Noen inngrep må regnes som varige, andre steder vil naturlig revegetering finne sted.
Spesielt i det lille dalsøkket hvor kraftstasjonen er planlagt, vil en del skog med gran, furu og boreale
lauvtrær bli hogd ut. Terrenginngrepene vil samlet gi noe forringelse på floraen av karplanter, moser
og lav i tiltaksområdet.
Fugl og pattedyr
Terrenginngrepene fører til at fugle- og pattedyrarter får sine leveområder noe innskrenket for en
periode. Etter avsluttet arbeid vil en stor del av inngrepsområdene på ny kunne utnyttes av viltet, særlig
etter at arealene er revegetert. Arter med streifforekomst vil bli lite berørt, eller ikke berørt i det hele
tatt. I driftsfasen ventes tiltaket å ha svært beskjeden negativ virkning på faunaen, da de tekniske
inngrepene i liten grad skaper barrierer eller tap av beitearealer. Redusert vannføring i Herefossen ventes
å ha noe forringet virkning på gråhegre, som sannsynligvis er knyttet til området.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for sannsynlig forekommende streifindivider av fiskemåke (VU) eller
stær (NT). Sannsynlig forekommende arter fossekall, vintererle og linerle fra Bern liste II er alle
tilknyttet vassdragsmiljøet langs Herefossen og Laksefossen. Linerle påvirkes ikke av tiltaket, mens
redusert vannføring forventes å ha middels negativ virkning på fossekall og vintererle. På generelt
grunnlag er det vanskelig å fastslå hvor stor vannføring disse to artene trenger for å hekke. For fossekall
er dessuten vintertemperatur viktig for å forklare svingninger i hekkebestanden (Walseng & Jerstad
2009).
Samlet er de negative virkningene på fugl og pattedyr forventet å gi noe forringet naturmangfold.
Fiskefauna og bunnlevende virvelløse dyr
Ål (VU) finnes i Herefossfjorden og er tidligere også bekreftet i Gauslåfjorden/Sundtjørnet, som
befinner seg oppstrøms tiltaksområdet i Herefossen. Herefoss kraftverk planlegges med fiskevennlig
alfarist med liten spalteåpning og rømningsmulighet på inntaket, noe som vil forhindre at utvandrende
ål blir fanget og drept i turbinen (Thorstad mfl. 2010).
Tiltaket vil i liten grad ha virkning på ålens utvandring, men det kan gjøre vassdraget vanskelig
tilgjengelig for ål. Samlet vurderes tiltaket å gi noe forringete forhold for rødlistearter.
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Oppvandring av fisk
Oppvandring av voksen laks og sjøaure skjer forbi Laksefossen mest sannsynlig fra juni og helt fram til
gytingen i november og desember. Vannføringen i denne perioden vil normalt variere en god del, og det
vil de aller fleste år være tilstrekkelige perioder med oppvandringsvannføringer som er gunstig for laks
og sjøaure i det opprinnelige elveløpet. Kraftverkets inntak er planlagt på kote 99 med HRV på kote
101, mens innløpet til Laksefoss ligger over dette nivået på kote 102. Det regnes derfor med at
utbyggingen ikke har noe påvirkning på det opprinnelige løpet og dermed oppvandring av fisk.
Utvandring av fisk
Det er sannsynlig at smolten vandrer ned i løpet av perioden 1. mai - 30. juni. Gjennomsnittlig
vannføring i denne perioden er på sitt høyeste, med vel 70 m³/s, og kraftverkets slukeevne på 6 m³/s vil
sannsynligvis i liten grad tiltrekke seg utvandrende lakse- eller sjøauresmolt. Inntaket planlegges i tillegg
med alfa-rist med liggende spiler med spalteåpning. Dette gjør det mulig å stort sett unngå at fisk
kommer seg gjennom risten. Det er dermed liten sannsynlighet for at smolt, ål eller utgytt nedvandrende
fisk, vil gå i kraftstasjonen.
Med planlagt type inntak, slipp av minstevannføring og god restvannføring i det opprinnelige elveløpet,
vil virkningen for akvatisk miljø generelt være forringet.
Samlet forventes tiltaket å ha en påvirkning som gir noe forringelse for arter og funksjonsområder.
•

Med stor verdi og noe forringet påvirkning gir det noe miljøskade (-) for vassdrag med
rødlistede arter (delområde 3).

•

Med noe verdi og noe forringet påvirkning gir det ubetydelig miljøskade (0) for arter i
influensområdet (delområde 4).

Tabell 8. Oversikt over registrerte verdier, påvirkning og konsekvens for naturmangfold.
Delområde

Verdi

1 Gauslåfjorden

Middels

2 Herefossen

Middels

3 Tovdalsvassdrag

Stor

4 Influensområdet

Noe

Beskrivelse påvirkning
Berøres ikke av inngrep eller redusert
vannføring.
Redusert vannføring i elvedelen.
Det forventes mulig redusert
smoltutvandring via Herefossen.
Arealbeslag på land og noen
vandringshinder for arter

Påvirkning
Ubetydelig
endring
Forringet

Konsekvensgrad

Betydelig; 2 minus (--)

Noe forringet

Noe; 1 minus (-)

Noe forringet

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

SAMLET BELASTNING
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller
vil bli utsatt for, jf. Naturmangfoldloven § 10.
Herefoss kraftverk vil komme i tillegg til en del andre store og små kraftutbyggingsprosjekt i midtre
Agder (figur 16). Denne regionen har spredt bosetting, men likevel betydelige inngrep knyttet til
kommunikasjonsårer. Rv41 følger Tovdalselva øst for vassdraget, i tillegg kommer flere lokalveier.
Sørlandsbanen krysser øvre del av tiltaksområdet i bru. Videre passerer høyspentlinjer og lavspentlinjer
regionen ellers. Herefoss tettsted ligger like sørøst for tiltaksområdet. Til tross for disse
terrenginngrepene har store deler av skogs- og heiområdene omkring Herefossen preg av urørthet. Det
ligger ingen større verneområder i umiddelbar nærhet, men spredt omkring finnes fortsatt restarealer
med inngrepsfri natur. Med hensyn til biologisk mangfold og forekomst av rødlistearter, vurderes
forholdene langs Herefossen å representere et gjennomsnitt for denne regionen. Den samlede
belastningen på området, og kvalitetene som er beskrevet, vurderes på bakgrunn av kjent kunnskap å
være middels stor.
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Figur 16. Vannkraftverk i nærområdene til Herefoss kraftverk som enten er utbygde (svart), under
bygging (blå), konsesjonssøkte (rød), fritatte for konsesjon (rosa) eller potensielle (grønn) (kilde:
http://arcus.nve.no/website/vannkraftverk/viewer.htm). Tiltaksområdet er markert med svart stjerne

SAMLET KONSEKVENS
I tabell 9 blir konsekvens for hvert delområde listet opp og en samlet konsekvens summert til slutt.
Konsekvensene for delområdene varierer fra ubetydelig til betydelig og samlet vurderes tiltaket å ha noe
negativ konsekvens, siden verdifulle delområder utgjør store arealer og kun svært små deler av disse
blir berørt.
Tabell 9. Oversikt over samlede konsekvenser for miljøtema naturmangfold.
Vurderinger
Konsekvenser

Avveininger
Samlet
konsekvens

Delområde
1 Gauslåfjorden
2 Herefossen
3 Tovdalsvassdraget
4 Influensområde
Begrunnelse for
vektlegging
Samlet konsekvens
Begrunnelse
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0-alt.
0
0
0
0

Herefoss kraftverk
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ingen delområder vektlegges i konsekvensvurderingen
Noe negativ konsekvens
Konsekvensen vurderes til noe negativ for naturmangfold da
området er preget av inngrep fra før og kun en liten andel av
delområder med stor verdi blir berørt.
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MIDLERTIDIG PÅVIRKNING
Bare varige påvirkninger skal konsekvensvurderes, men det er ofte relevant å beskrive midlertidig
påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen. Mange av de negative virkningene kan ha
samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, og i enkelte tilfeller kan det negative omfanget være
større i anleggsfasen.
Selve anleggsaktiviteten vil kunne være negativ for fugl og pattedyr på grunn av økt støy og trafikk.
Spesielt i yngleperioden kan dette være uheldig. Hjortevilt på beite vil bli forstyrret på grunn av økt støy
og trafikk, men siden områdene er lite attraktive for hjortevilt, og anleggsperioden er relativt kort,
vurderes virkningen av dette å ganske ubetydelig.
Steinstøv fra planlagt tunneldriving i Herefossen kan forventes å få kortvarig negativ virkning for fisk i
Herefossfjorden.

AVBØTENDE TILTAK
Konsekvensutredningen skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og
hvis mulig kompensere vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende ved en
eventuell utbygging av Herefoss kraftverk. Anbefalingene bygger på NVE’s veileder 2/2005 om
miljøtilsyn ved vassdragsanlegg (Hamarsland 2005).
«Når en eventuell konsesjon gis for utbygging av et småkraftverk, skjer dette etter en forutgående behandling
der prosjektets positive og negative konsekvenser for allmenne og private interesser blir vurdert opp mot
hverandre. En konsesjonær er underlagt forvalteransvar og aktsomhetsplikt i henhold til Vannressursloven
§ 5, der det fremgår at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og
ulempe for allmenne og private interesser. Vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles
til sikring mot fare for mennesker, miljø og eiendom. Før endelig byggestart av et anlegg kan iverksettes, må
tiltaket få godkjent detaljerte planer som bl.a. skal omfatte arealbruk, landskapsmessig utforming,
biotoptiltak i vassdrag, avbøtende tiltak og opprydding/ istandsetting».

TILTAK I ANLEGGSPERIODEN
Anleggsarbeid i og ved vassdrag krever vanligvis at det tas hensyn til økosystemene, ved at det ikke
slippes steinstøv og sprengstoffrester til vassdraget i perioder da naturen er ekstra sårbar for slikt.
Steinstøv fra planlagt tunneldriving i Herefossen kan forventes å få kortvarig negativ virkning for fisk i
Herefossfjorden. Målrettete tiltak for å minimalisere skadeomfang bør derfor defineres og iverksettes.

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.»
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I tabell 10 har vi forsøkt å angi behovet for minstevannføring i forbindelse med Herefoss kraftverk, med
tanke på de ulike fagområder/temaer som er omtalt i Vannressurslovens § 10. Behovet er angitt på en
skala fra små/ingen behov (0) til svært stort behov (+++).
Tabell 10. Behov for minstevannføring i forbindelse med Herefoss kraftverk (skala fra 0 til +++).
Fagområde/tema

Behov for minstevannføring

Verneplan for vassdrag / nasjonale laksevassdrag
Naturtyper (elvevannmasser)
Arter og funksjonsområder

++
++
+++

Behovet for å slippe minstevannføring er primært knyttet til forekomst av laks, sjøaure og ål.
Tilstrekkelig vannføring er viktig også for at fuktighetskrevende arter langs elven og arter som er
avhengig av elven kan fortsette å leve der. Den foreslåtte minstevannføringen på 1,6 m3/s, tilsvarende
alminnelig lavvannføring, vil virke avbøtende for biologisk mangfold.

ANLEGGSTEKNISKE INNRETNINGER
Det anbefales at alle tekniske inngrep i forbindelse med planlagt utbygging får en god terrengtilpassing
der store skjæringer og fyllinger unngås. Skogvegetasjon bør beholdes i nærområdene langs
trasèer/anleggsområder, og riggområder bør avgrenses fysisk, slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter
et større areal enn nødvendig.
Inntaket planlegges med en fiskevennlig alfa-rist med liggende spiler med spalteåpning så liten, at få
fisk går inn.

VEGETASJON
Å beholde mest mulig vegetasjon inntil tiltaksområdet, og foreta effektiv revegetering av berørte areal,
er viktige tiltak i forbindelse med ulike inngrep ved vannkraftutbygging, f.eks. langs veiskråninger,
riggområde mm. Revegetering bør normalt ta utgangspunkt i stedegen vegetasjon. Gjenbruk av
avdekningsmassene er som regel både den rimeligste og miljømessig mest gunstige måten å revegetere
på. Dersom tilsåing er nødvendig (f.eks. for å fremskynde revegeteringen og hindre erosjon i bratt
terreng), bør frøblandinger fra stedegne arter benyttes. Det er viktig å bevare så mye som mulig av den
opprinnelige tre- og buskvegetasjonen langs elveløpet, dette fordi karplanter, moser og lav er tilpasset
både fuktighets- og lysforholdene i området. I dette området er det ikke stedgitte forhold som tilsier at
tre- og buskvegetasjon langs vannstrengen vil binde jord og gjøre området mindre utsatt for erosjon.

FOSSEKALL
Området har muligens betydning som hekkelokalitet for fossekall. En kraftutbygging kan redusere
hekkemulighetene. Som et avbøtende tiltak for å sikre hekkemulighetene til fossekall, kan det settes opp
reirkasser.

TILRETTELEGGING FOR OPPVANDRING AV FISK
Ål
Ål kan vandre både i vann og over fuktig mark, men det er behov for tilrettelegging av vandringsvei
forbi større demninger. Oppvandring forbi inntaket til Herefoss kraftverk kan sikres ved å legge en
åleleder gjennom demningen. Følgende anbefalinger er basert på informasjon gitt av Anon. (1995) og
Thorstad mfl. (2010).
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Ålelederen bør i dette tilfellet være et plastrør som er minst 10 cm i diameter. På nedsiden av demningen
må rørets åpning ligge på bunn og tett på demningen, nær utløp for slipp av minstevannføring. Inngangen
bør splittes opp for å gjøre det enklere for ålen å finne veien inn i røret (figur 17). På oppsiden av
demningen må røret ha et fleksibelt ledd, og det må bindes en blåse i et kort tau til enden av røret. Dette
vil sikre at rørets åpning ligger like under vannoverflaten uavhengig av vannstand i magasinet, slik at
det alltid renner vann gjennom røret, samtidig som vanntrykket ikke blir for høyt for ålens vandring.
Røret fylles med et materiale som er egnet til at ålen kan klatre gjennom det. I dette tilfellet er enkamat
(typebetegnelse 7020) trolig best egnet, fordi ålelederen kan få relativt bratt stigning. En enkamatmatte
med bredde på ca. 40 cm er passende til et vanlig avløpsrør på 110 mm. Materialet må ikke presses for
tett sammen i røret, da større ål kan sette seg fast og bli liggende og råtne. Det er anbefalt å folde stoffet
istedenfor å rulle det sammen, og ved passende avstand bør det settes fast tverrbolter som forhindrer at
enkamatmattene siger sammen. Det kan være fornuftig å etablere luker i ålelederen for å kunne
kontrollere at den ikke går tett. Nedvandring av ål forbi demningen vil kunne foregå gjennom hull/luke
for slipp av minstevannføring.

Figur 17. Splitt i nedre del av åleleder (t.v.) og forslag til utforming av luke for kontroll av åleleder (fra
Anon. 1995).

AVFALL OG FORURENSNING
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Alt avfall må fjernes og bringes ut av området.
Bygging av kraftverk kan forårsake ulike typer forurensning. Faren for forurensning er i hovedsak
knyttet til; 1) tunneldrift og annet fjellarbeid, 2) transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff
og kjemikalier, og 3) sanitæravløp fra brakkerigg og kraftstasjon.
Søl eller større utslipp av olje og drivstoff, kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff kan
lagres slik at volumet kan samles opp dersom det oppstår lekkasje. Videre bør det finnes
oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er ute.
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USIKKERHET
Ifølge Korbøl & Hoel (2018) skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det blir tatt en avgjørelse uten at det
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilken påvirkning tiltaket kan ha på naturmiljøet, skal det tas sikte
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir det dersom det foreligger en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).

FELTREGISTRERING OG VERDIVURDERING
Tiltaksområdet var stort sett lett tilgjengelig ved befaringen den 24. september 2012. Det var gode
værforhold. På grunn av stor vannføring var deler av elvestrengen vanskelig tilgjengelig. Dette
vanskeliggjorde tilgangen til bergpartiene langs Herefossen. Disse bergene består imidlertid av fattig
berggrunn med et meget sparsomt utviklet vegetasjonsdekke. Potensialet for funn av rødlistede moser
og lav tilknyttet elvestrengen vurderes som lite. Men det kan ikke utelukkes at enkelte arter har blitt
oversett siden elven ikke er undersøkte av spesialist på lav eller moser tilknyttet slike miljøer.
Datagrunnlaget for temaene rødlistearter, terrestrisk miljø og akvatisk miljø vurderes samlet å være godt
for verdivurderingen. Det ble ikke ansett som nødvendig med spesifikke fiskeundersøkelser, eller egen
innsamling av bunndyrfauna, i vassdraget i forbindelse med denne undersøkelsen, siden forholdene i
dette vassdraget er godt overvåket og dokumentert både på den anadrome strekningen og i
vassdragsdelene der det kalkes ovenfor tiltaksområdet.

VIRKNING OG KONSEKVENS
I de fleste konsekvensutredninger vil kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen av biologisk mangfold
ofte være bedre enn kunnskapen om virkningen av tiltaket. Det vurderes å være lite usikkerhet knyttet
til vurderingene av virkning og konsekvens for temaene som er omhandlet i denne rapporten.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen, er basert på en befaring av
området utført av cand.real. Ole Kristian Spikkeland den 24. september 2012. Datagrunnlaget vurderes
som godt, men vassdraget ble ikke undersøkt av en spesialist på kryptogamer. Basert på eksisterende
informasjon og forholdene i tiltaksområdet, vurderes det som lite sannsynlig at det finnes store verdier
i området som ikke er fanget opp gjennom denne undersøkelsen. Det ansees derfor ikke nødvendig å
foreta supplerende undersøkelser i Herefossen for å belyse konsekvensene av omsøkte tiltak.
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