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RAPPORT1G

FORORD
I forbindelse med Vest-Agder Elektrisitetsverk
regulering av Kosånavassdraget,
fre

den ndvendige

sine planer om

ble Vassdragsforsk bedt om

a

ut-

utredning om friluftsliv.

Utredningen er i sin helhet bekostet av konsesjonssøkeren,

som

herved takkes for behagelig samarbeid og velvillig bistand under
rapportarbeidet.
Miljvernavdelingene

ved Fylkesmannen i Vest-Agder og Aust-Agder

er forvaltningsorgan

innen fagfeltet.

rammebetingelser

De har vært med å utarbeide

for det faglige innholdet, og de har vært be-

hjelpelige med å fremskaffe relevant grunnlagsdokumentasjon.
Vassdragsforsk

har stått for gjennomføringen av utredningen.

Rapporten og analysen bygger på det landskapet som fremstår ut fra
de planer som VAE har lagt frem i sin forhåndsmelding samt supplerende tilleggsopplysninger

om endringer i planene.

lsninger,

eller eventuelle kompensasjonstiltak

kraftlinjetraser

Tekniske

som ikke fremgår av planene er ikke vurdert i denne konsekvensanalysen.
Cand.sosciol. Anne Kroken har bearbeidet brukerundersøkelsen
data.

Ragnhild Frilseth har tekstbehandlet rapporten.

Bilder og

figurer er forfatterens egne, dersom ikke annet er notert.

"·5
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1. SAMMENDRAG

Denne underskelsen

har som formal & belyse hvilke konsekvenser de

tekniske inngrepene som er forhåndsmeldt vil ha på områdets verdi
for friluftsliv og rekreasjon.
Friluftsliv er et uensartet begrep som tolkes ulikt av ulike personer avhengig av den enkeltes interesser og behov. Utgangspunktet
i denne underskelsen

er imidlertid den definisjonen som ble gitt

gjennom Langtidsprogrammet

1974-77 (St. meld. nr. 71, 1972-73).

Definisjonen har senere vært benyttet av det offentlige i en rekke
utredninger og meldinger.

Den lyder som flger;

"Friluftsliv er opphold i friluft i fritiden med
sikte pa miljforandring

og naturopplevelse"

Med bakgrunn i denne veletablerte definisjonen analyseres områdets
verdi for friluftsliv

(som er inndelt i tre hovedgrupper aktivite-

ter) med basis i fire verdimål.
De fire verdimålene er;
opplevelsesmuligheter
egnethet
dagens bruk
regional situasjon for friluftsliv
De tre aktivitetsgruppene

er;

tradisjonelt friluftsliv
moderne friluftsliv
andre utendrsaktiviteter
(vedlegg 1)
Verdivurderingene

tar utgangspunkt i registreringene slik de er

systematisert etter de fire verdimålene.

I tillegg gis en evalu-

ering av verdiene ut fra et samlet kriterieoppsett

for verdivur-

deringer som ble utarbeidet til Samlet Plan (vedlegg 2) (St.meld.
nr. 63, 1984-85.
tetsgruppene.

Evalueringene er inndelt etter de ulike aktivi-

Videre er analysen delt inn etter fire delområder,

som det har vert naturlig & dele underskelsesomradet
Konsekvensanalysen

bygger direkte på verdivurderingene

tilsvarende kriterieoppsett· som for verdievalueringen

inn etter.
og på et
(vedlegg 3).

-
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Det er foretatt registreringer i felt vinteren og sommeren 1986.
Området er befart på langs og omkring vassdraget.

Det er også

sendt ut spprreskjema til i underkant av 2OO hytteeiere i området.

Svarprostenen på disse er 61 %.

Omr&det er delt inn i flgende

underspkelsesomrAder:

Gunnarsvatn med Gunnarsåni fra Ekså til Bjrndalsvatn.
Bjrndalsvatn

med tilliggende turomrAder.

Kosvatn og Apåsland.
Vannene og vassdraget sør for Kosvatn: Myglevatn, Tveitevatn
samt Roland og Eptevatn.

1

. V R

VUR

G

Gunnarsani - Gunnarsvatn m.v.
tradis onelt
teter.

Området har svært stor verdi for

friluftsliv og stor verdi for andre utend rsaktivi-

I verdivurderingen

er det tatt hensyn til de varierte og

store opplevelsesmulighetene

i området som knytter seg til vass-

dragets størrelse, naturfaglige kvaliteter og et urørt og stille
vassdragslandskap.

Området er svært godt egnet for mange ulike

friluftslivsaktiviteter

som omfatter bading, soling, sykling, pad-

ling, fotturer, skiturer, skyteturer
godt egnet til hytteliv.
luftslivsverdien

og fugletitting.

Dagens bruk er stor.

Omrdet

er

Den regionale fri-

er svært stor for tradisjonelle aktiviteter, og

stor for hytteliv

(andre utendørsaktiviteter,

bl.a. pga. stabile

snøforhold, god tilgjengelighet og akseptabel reiseavstand fra
Stavanger- og Kristiansandsregionen).
B' rndalsvatn m.v.
sonelt

Omradet har svrt

stor verdi for bade tradi-

friluftsliv og andre utend rsaktiviteter.

liten verdi for moderne friluftsliv (brettseiling).

Det har også en
I verdivur-

deringen er det tatt hensyn til opplevelsesmulighetene

som knytter

seg til vassdragets urørthet, landskapets mangfold og nedbørfeltets størrelse.

Området er svært godt egnet til mange ulike

aktiviteter; bading, soling, padling, roing, brettseiling, fotturer, skiturer, skyteturer,
friluftslivesverdien

rasting og hytteliv.

Den regionale

er svært stor blant annet pga. gode snøfor-

-

hold, god tilgjengelighet

4 -

og akseptabel reisetidsavstand

fra Sta-

vanger-,og Kristiansandsregionene.
Kosvatn m.v.

Området har stor verdi for tradis'onelt friluftsliv

og middels stor verdi for andre utend rsaktiviteter
verdivurderingen

(hytteliv).

er det tatt hensyn til opplevelsesmulighetene

I
som

knytter seg til vassdragets urørthet, landskapets mangfold og
vassdragets

størrelse.

Området er stille, ugenert og svært godt

egnet til ulike aktiviteter; bading, soling, padling, fotturer,
skiturer og skyteturer.

Regionalt er omradet verdifullt pga.

gode, stabile snøforhold, god tilgjengelighet

fra Kristiansand- og

Arendalsregionen.
M

levatn

s onelt

Tveitevatn

Roland.

Området har stor verdi for tradi--

friluftsliv, og en liten verdi for moderne friluftsliv o

andre utend rsaktiviteter.
I verdivurderingen

er det tatt hensyn til de opplevelsesmulig-

hetene i området som knytter seg til de naturfaglige kvalitetene,
vassdragets urørthet og områdets størrelse.

Egnetheten langs

vassdraget er noe mindre enn for de øvrige delområdene, fordi
terrenget er mer kupert og vegetasjonen tettere.

Langs vassdraget

er området middels godt egnet for fotturer og skiturer, men godt
egnet for bading, soling og padling.
er svrt

godt egnet for skiturer.

fra Bjelland

(Marnadal kommune).

De østlige og sørlige delene

Omradet er lettest tilgjengelig
Stabile snforhold

ker

den

lokale og regionale verdi.
(Vurderingene er oppsummert i figur 31, side 8).

1. .

NE

GunnarsAni

V N

N LYE

- Gunnarsvatn - Sn fell

til Eks&.

Inngrepene vil

etter planene fa svert store ne ative konsekvenser for tradisonelt friluftsliv og store ne ative konsekvenser for· andre utend rsaktiviteter

h tteliv .

En oppdemming av Gunnarsvatn

(Fig. 4) - samt deler av Gunnarsani

og myrdrag omkring vannet - på 9 meter og en tapping av magasinet
på 9.8 meter, vil redusere opplevelsesmulighetene,

områdets egnet-

- 5
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het for ulike aktiviteter og den regionale verdien betraktelig.
Områdets urørthet og naturfaglige kvaliteter forsvinner.

Bading,

soling og padling vil bli vanskelig og/eller uinteressant.
blir dypere, gjennomstrømming
ren, og badetemperaturen
strms

(ved tapping) vil foregå om somme-

vil ventelig synke.

I Gunnarsåni ned-

magasinet vil det vere ner sagt ingen vannfring

sommeren.

Vannet

hele

Dermed vil egnetheten for bading og soling på sva-

bergene langs Gunnarsani avta nær hyttebebyggelsen.
Magasinkantene

vil bli brune, gjørmete randpartier i tidligere

vegetert terreng ved LRV.

Svaberg og strender blir borte rundt

vannet, under Hudåsen, og langs Gunnarsåni nordover mot Ekså ved
HRV.

(En HRV på 4 meter over LRV, vil redusere randspartiene

noe.)
Utsikten fra snøfjell mister opplevelsesmuligheter
urørthet.

av mangfold og

Skiturer over Gunnarsvatn blir vanskeligere

foreta,

når magasinet tømmes etter at isen har lagt seg.

a· rndalsvatn.

Inngrepene vil redusere opplevelsesmulighetene

first og fremst fordi omrdets
variasjoner

forandres.

mot Bjrndalsvatn
lbpet er

s

urrthet

og naturlige vannstands-

Vannføringen i Gunnarsåni i partiene ned

blir svært liten i oppfyllingsperioden.

Elve-

bredt og fallet s% stort at 200 l/s (som er anslatt

minstevannføring)

er å betrakte som svært lite.

Det er sannsynlig at temperaturen i Bjrndalsvatn

vil synke be-

traktelig på grunn av gjennomstrømning av vann ved tapping i
sommerhalvåret.

Dermed endres områdets egnethet for vannbaserte

aktiviteter.
Ved tapping i vinterhalvåret,
overvann og isoppstuving.

blir det ventelig problemer med

Dette pdelegger skilbypene over vannet.

Inngrepene ventes å gi store ne ative konsekvenser for vannbaserte
aktiviteter

tradis onelt

ne ative konsekvenser
reiseliv).

o

moderne friluftsliv og middels store

for andre utend rsaktiviteter

h tteliv o

-

Kosvatn

A åsland.

6

-

Inngrepene i Kosvatn er store og vil redusere

opplevelsesmulighetene.

Omr&dets urrthet

og stillhet reduseres

slik at både egenverdien og den regionale verdien for friluftsliv
blir sterkt redusert.

Vannet vil få en vannstandsvariasjon

på 6

meter, noe som får virkning på områdets egnethet for fotturer,
skiturer og vannbaserte aktiviteter.
Kosvatn er grunt på flere større partier, slik at vannspeilet vil
endres fullstendig.

Badeplassene og sandstrendene blir uegnet for

dagens formål, og padling blir vanskeligere å foreta.
partier langs magasinkantene

på grunn av 5 meters senkning vil

Ødelegge opplevelsesmuligheter
uinteressant

Store brune

og egnethet.

Og området vil bli

for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter

i den

umiddelbare nærhet av vannet.
Ved Hattfoss blir det demning der det idag er bro (Fig. 8).

En

kanal og pumpe skal føre vannet fra de dypere partiene gjennom de
grunne partiene til inntaket.

Landskapsendringene

vil bli sær-

deles store i dette området, blant annet også fordi vannet er
svært grunt her.
Inngrepene vil gi store ne ative konsekvenser for tradis onelt
friluftsliv.
Tveitevatn

M

levatn

Vallebrokk

E tevatn.

Vannføringen i elva

nedenfor utl@pet fra Kosvatn vil bli vesentlig redusert.
fremgår av planene at det vil bli en minstevannføring

Det

på 200 1/s.

Effekten av dette er lite i et såpass bredt vassdrag med jevnt
fall.

Det opprettholdes

et vannspeil på vannene, men gjennom-

strømningen blir svært liten.
Oppdemming og kanalisering av de østlige områdene, med en magasinering ved Tjnna/Skogstjern,
standsvariasjon

vil gi et magasin med 6 meters vann-

i myrområdene ved de to tjernene.

En (gravet)

tunnell skal gå i myrdraget mellom Ystevatn og magasinet.
Konsekvensene
luftsliv o

blir middels store ne ative for tradisonelt

fri-

h tteliv ved endringene fra Kosvatn og ned til utlpet

- 7 -

av Kos&na.

Det

blir

sm

friluftsliv

av reguleringene

ne ative

konsekvenser

i de østlige

for

partiene.

tradis

'onelt

-

-
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Figur 31. Verdivurderingav delområdeneetter ulike kategorierfriluftsliv
(vedlegg2) og
(vedlegg 1) med utgangspunkti verdikriterieoppsettet
fordelt etter verdimålene (vedlegg4) •
OMRÅDE
GUNNARSVATN/
-ANI

TYPE
AKTIVITE
TRAD
MOD
AN.UT

BJØRNTRAD
OALSMOD
VATN M.V. AN.UT
KOSVATN
M.V.

TRAD
MOD
AN.UT

MYGLEVATN TRAD
MOO
TVEITEVATN M.V. AN
Tegnforklaring:
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EGNETHET
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ttt

t

DAGENS
BRUK
kt
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FL.VERDI
ttt

t

SUM
VERDI
tktt
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tkt
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ttkt
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****
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t

t

tt

t

***

tt

ttt
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****
*
ktkt

t
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t
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t
k
kt$

kt

t

k

*

kt t
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kt

*

*

k k

kt

t

t
t

t

t

TRAD = tradisjonellefriluftslivsaktiviteter
(fotturer,skiturer, bading, soling, padling, roing, skøyter, bærturer, fisketurer).
MOD
= moderne friluftsliv(seilbrett,sykling)
AN.UT= andre utendørsaktiviteter(hytteliv,reiseliv, rasting
m.m.)

Figur 32. Konfliktgraderingav delområdeneetter ulike kategorierfriluftslivmed
utgangspunkti verdivurderingene(Fig. 31) og konsekvenskriterieoppsettet (vedlegg3).

OMRÅDE

GUNNARSVATN
GUNNARSANI

BJØRNDALSVATN

KOSVATN

KATEGORI
ENDRETE
FRILUFTSLIV OPPLEVELSESMULIGHETER
TRAD
MOO
AN.UT
TRAD
MOD
AN.UT
TRAD
MOD
AN.UT

MYGLEVATN TRAD
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ENDRET
EGNETHET

ENDRET
REGIONAL
FL-VERDI

SAMLET
KONFLIKTGRAD

-4

-4

-4

-3

-3

-3

-3
- 1

-2
0

-2
0

-2

- 1

- 1

-4

-3

-3

0
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0
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-2

0
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2. INNLEDNING
Friluftsliv er et relativt nytt fagfelt innen så vel planlegging
generelt som vassdragsplanlegging

spesielt.

Det har imidlertid

ikke manglet på politiske mål hva angår friluftsliv i arealdisponeringen det siste tiåret.
Så langt tilbake som Langtidsprogrammet

1974-77 (St.meld. nr. 71,

1972-73) ble det presentert en egen spesialanalyse for friluftsliv.

I denne spesialanalysen er det overordnete mål for frilufts-

livspolitikken

skissert som fdlger:

alle må få like muligheter til å utøve friluftsliv. Dette betyr at eksisterende muligheter må sikres for dem som utøver friluftsliv,
at de som nsker & utve mer friluftsliv kan fA
muligheter til det, og at en må dekke det behov
som utviklingen vil medf6re" (s. 9).
11

•••

I forbindelse med virkemiddelbruken

star fdlgende:

"BAde lovgivning, offentlige bevilgninger, planlegging og informasjon må nyttes for å tilrettelegge forholdene for friluftslivet i områder som
har spesiell interesse for friluftslivet, slik
som
langs vassdrag og fjellområdene i
hele landet, de store sammenhengende naturområdene, mindre områder med hy naturkvalitet ...
(s.
10).
11

I Stortingsmelding

om vern av norsk natur (St. meld. nr. 68,

81) heter det
".....en viktig side av friluftslivet er naturopplevelsen
s. 50) .
11

(

og videre
"Hovedform&let i friluftslivspolitikken vil
fortsatt vere
skaffe alle grupper i befolkningen gode muligheter til utve
friluftsliv" (s. 50).

1980-

-

10

-

Med bakgrunn i disse politiske målene er det behov for å skaffe
til veie informasjon om friluftslivsarealer

og friluftslivsbruken

i plansaker og arealdisponeringssaker.
Denne fagutredningen tar da sikte på å dekke de behovene forvaltning, de berørte parter og planlegger har til undersøkelser av de
skadelidende interesser ved vannkraftreguleringer.
Fagutredningen

bygger på de erfaringer en fram til idag har høstet

innen sektoren vassdrag/friluftsliv.

V

T V

V

R

BREDT?
Friluftsliv er definert som
"Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte p& miljbforandring

og naturopp-

levelse" (St.meld. nr. 71, 1972-73).
Andre og senere rapporter bygger i hovedsak på den samme definisjonen (NOU 1983:45).

Definisjonen er godt innarbeidet i for-

valtningssystemet.
Undersøkelser

foretatt for belyse

friluftslivsmønsteret

i Norge

viser at de viktigste aktivitetene er fdlgende (Statistisk Sentralbyra,

1984):

- fotturer i skog, mark og fjell
skiturer i skog, mark og fjell
- fisketurer
- bading utendrs
- lpeturer,
(s. 31)

joggeturer

- 11

Fordelt p& s&vel alder som kjonn,
tetene de viktigste

-

er disse friluftslivsaktivi-

i dag (1982) som i 1970,

med unntak av fiske

som er mer utbredt blant menn, og jogging som er mest utbredt i
1982 og blant unge mennesker.
I denne fagutredningen
luftsliv

som i tilsvarende

fagutredninger

for fri-

(bl.a. Toftdahl, H., 1986, Vistad, O.I. 1986), legger en

vekt på de mest utbredte friluftslivsaktivitetene.
omfatter imidlertid
aktiviteter

også andre former for friluftsliv

hvor naturopplevelse

De friluftslivsaktivitetene

i konsekvensanalyser
tradisjonelt

Utredningene
og utendørs-

står sentralt.

som er listet opp over, utgjør det en

for vassdragssaker

har valgt å kalle

friluftsliv

(vedlegg 1)
Til forskjell
aktiviteter

fra det tradisjonelle

friluftslivet,

har en også de

som krever større grad av tilrettelegging,

anlegg, opparbeiding

mv.

moderne friluftsliv

Disse aktivitetstypene

tekniske

kalles

(sport, idrett mv)

(vedlegg 1)
I Miljverndepartementets
departementet
kaller

utredning om friluftsliv

(Miljvern-

1985) tilsvarer moderne friluftsliv det en der

"fritidsbruk av natur".

Videre omfatter analysen en tredje kategori aktiviteter;
andre utendrsaktiviteter
(vedlegg 1)
Slike aktiviteter

knytter seg i liten grad til fysisk aktivitet,

og krever god tilgjengelighet
denne gruppen hrer
verndepartementets
denne gruppen

(veier, overnattingssteder

reiseliv, turisme og hytteliv mm.
utredning

(Miljøverndepartementet

"annen fritidsbruk av natur".

mm).

Til

I Milj1985) kalles

- 12 -
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Det finnes lite empiri som forteller om folks holdning til ulike
tekniske inngrep i vassdragsområder,

og hvilke konsekvenser slike

inngrep har/har hatt pa friluftsliv.
omlag 1550 intervjupersoner

En underskelse

(Teigland, J., 1975) viser at av de

spurte mente over 60

at flere vassdragsregulerte

fjellet var uheldig.

8

del, mens ner 20
fjellet,

basert pa

elver og vann i

mente at slike reguleringer var en for-

svarte "vet ikke".

P& sprsml

om flere veier i

svarte 50% at det var uheldig med flere veier,

mente at det ikke gjorde noe, og 18

mens 16

mente det var en fordel.

Undersøkelsen viser at et stort flertall av de spurte oppfattet
veier som negativ konsekvens for friluftsliv.
Konsekvensanalysene

i friluftsliv til vassdragskonsesjoner

bygger

i dag på en metode som er utviklet gjennom arbeidet fram mot
verneplan III (NOU 1983:45), St.m.nr 63 (1984-85) om Samlet Plan
og gjennom K-Prosjektet

(Miljverndepartementet

1984).

Denne fag-

rapporten om Kosåna er utarbeidet etter samme metode, kriterieoppsett og definisjoner

som i andre tilsvarende rapporter som er ut-

viklet etter skadelidende forvaltningsorgans
konsekvensanalyser

Tilsvarende

er utarbeidet til konsesjonssøknader

Leirddla i Jostedalen
(Vis

behov.

for bl.a.

(Toftdahl, H. 1986) og Jrpelandsvassdraget

tad, 0. I . 1986) .

Miljøverndepartementet

og Direktoratet

for naturforvaltning

arbeider også med et oppsett for en veileder til slike utredninger.

Veilederen bygger på en metode hvor en tar utgangspunkt i

et sett på fire verdimål, en tredelt definisjon av friluftsliv
(avsnitt 2.1.), et kriterioppsett
2) og et kriterieoppsett
3).

for evaluering av verdi (vedlegg

for evaluering av konsekvens

De to kriterieoppsettene

(vedlegg

er utarbeidet av faggruppe for

naturvern og friluftsliv til Samlet Plan. De fire verdimålene skal
omtales kort i dette avsnittet:

Herunder redegjpres for alle de komponenter i vassdragsomr&det

som

kan tenkes å ha betydning for de som ferdes i området; fugleliv,
kulturminner,

dyreliv, vegetasjon, fisk, vilt, geologi, landskap.

-

Opplevelsesmulighetene

13

-

registreres ved

studere andre fagrappor-

ter for området.

Egnethet
Områdets egnethet for ulike aktiviteter gir en oversikt over så
vel aktiviteter som utøves i dag som områdets potensielle verdi
for ulike aktiviteter.
Egnetheten registreres gjennom feltobservasjoner og intervjuer.

Dagens bruk
Herunder skal redegjøres for ferdsel og bruk i fritiden i dag.
Dagens bruk registreres gjennom samtaler med flest mulig lokalkjente folk og brukere/brukergrupper

forvrig.

Det vurderes for

hvert enkelt prosjekt hvorvidt en intervjuunderskelse
omfang er nødvendig.

av strre

For mindre utebyggingssaker ansees det å

være tilstrekkelig med feltobservasjoner og samtaler med en gruppe
brukere og lokale kjentfolk.For Kosåna er det foretatt en omfattende brukerunderskelse.

Det er sendt ut ca 2OO sprreskjema

til brukere av området, fortrinnsvis hytteeiere.
e

as

(Vedlegg 5).

n

Herunder skal gis en grov oversikt over friluftslivsområder

i

regionen, eventuelle alternative friluftsområder og urørte turområder.
Den regionale oversikten innbefatter en oversikt over verneplanstatus, regulerte vassdrag og alternative turområder skissert i
plandokumenter,

samtaler med planleggere på ulike forvaltnings-

niv#er og brukerorganisasjoner,

er ndvendig.

Metoden forutsetter feltstudier, personintervjuing,

litteratur-

studier og nær kontakt med utbygger, fylkes- og kommuneadministrasjon og studier av tilgjengelig relevant litteratur over området.

14 -
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3.

KOSANA- EN PRESENTASJON

s

r

e

Prosjektet omfatter inngrep i og langs Kosånavassdraget,
sidevassdrag til Mandalselva.
Aseral kommune, 330

som er et

Inngrepene strekker seg fra Ekså i

rn o.h, til Bjelland som ligger omlag 20 kilo-

meter lenger sør, på 100 m o.h., i Marnadal kommune (fig. 2).
pvrige og storste deler av nedbrfeltet
kommune, i Aust-Agder.

De

ligger i Evje 0g Hornes

Kosåna er i dag uten tekniske inngrep, den

renner gjennom store hytteområder og fire større vann dominerer i
landskapsbildet;
vatn.

Gunnarsvatn, Bj6rndalsvatn, Kosvatn og Mygle-

Hyttefeltene

tidsaktivitetene

ligger i tilknytning til vannstrengen, og fri-

er også konsentrert om vann og vassdrag.

Undersøkelsen

omfatter utbyggingsområdet

livsarealer.

Undersøkelsesområdet

Gunnarsåna fra Eks

med tilliggende frilufts-

omtales i fØlgende delområder:

til foss nord for Bjrndalsvatn

Bjrndalsvatn
Kosvatn med friluftsarealene Øst for vannet
yvatn,

Myglevatn, Vallebrokk til Bjelland

I

t

I

I

I

I
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Prosjektplanene
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for
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Vest-Agder

E-verks

pro-
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Alt. IIIc

r

t

Kraftverket vil utnytte et fall fra Kosvatn ca. 290 m o.h. til
kraftstasjonen

ved Stedjan ca. 90 m o.h.

De deler av Kosånis nedbørfelt som vil bli berørt ved en eventuell
utbygging er omr#dene fra og med Eks&vatnet i nord til samlopet
med Mandalsani i sr
Utlpet

(fig. 2).

ved Eks&vatnet vil bli utvidet mot Gunnarsvatn for a pke

avrenningen i flomperiodene.
større magasin.

Ved Gunnarsvann er det planlagt et

Demningen vil bli ved fossen nedenfor vannet.

Den vil bli ca. 10 m hy

og 150-200 m lang.

HRV p& k 334.0 0g LRV pa k. 324.2.
9.8 m.

Alts

Magasinet vil få en

en reguleringshyde

Magasinet er planlagt tappet to ganger i året, tidlig

vinter og sommer, og fyllingsperioder
flommen.

i vårflommen og høst-

Når det gjelder manøvreringen av magasinet vurderer man

nå et alternativ med redusert nedtapping i sommerhalvåret,
etter snøsmeltingen
4.0

m.

Bjrndalsvatn

fra

(ca. 15.6.) og frem til 1.10., f.eks. HRV -

Gunnarsåni vil i fyllingsperiodene

på ca. 200 1/s.

290.2.

pa

f

en minstevannføring

Vannføring ved tapping er ikke kjent.

vil få en liten regulering med HRV k 292.0 og LRV

Det vil tilsvare vannstanden ved flom og i tørkeperioder

for vannet.
LØpet mellom Bj¢rndalsvatn og Kosvatn vil bli utvidet, men ikke
senket.
Ved utlpet
bli påk

av Kosvatn vil det bli bygd en deming.

292.0 og LRV påk

ganger i året.

Fylling og tapping vil skje flere

I sydenden av vannet vil det bli sprengt en kanal

til inntakstunnelen

gjennom et grunnere parti av vannet ved kjør-

ing av kraftverket nær LRV.
ca. 200 1/s.

286.

Her vil HRV

Minstevannføring

fra vannet vil bli

Her vil det måtte installeres en pumpe for å få

vannet over det grunne partiet ved LRV.

-
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Inntaket til kraftverket blir i sydenden av vannet.
systemet vil bli drevet fra Stedjan.

På tunnelen vil det bli to

bekkeinntak, SupptjØrnbekken og Gytjrnbekken.
bli lagt i fjellet ved Stedjan.

Hele tunnel-

Kraftverket vil

Utløpet fra kraftverket vil gå i

tunnel og komme ut ved Eikneset rett syd for Stedjan.
Alle steinmasser vil bli plassert i en stor tipp sydøst for
Kosana.

Denne vil antaglig veivesnet benytte.

Overf rin er
Overføring av Eptevatn og Skogstjern til Ystevatn og Midtvatn.
Ved utlpet
sin.

ved Tjnna

vil det bli bygd en demning med et maga-

HRV vil bli vedk

395.0 og LRV vedk

387.0.

Mellom det

planlagte magasinet og Ystevatn vil det bli bygd en kanal for
overf6ring.
Ved samløp Kallandsbekken og bekken fra Vasslandstjern ved Apsland vil det bli bygd en terskel/demning.
en overføringstunnel

Herfra vil det bli bygd

og et nedgravd rør til smørtjern.

Bekken fra

smørtjern og ut i Kosvatn vil bli rustet opp for å kunne ta i mot
de Økte vannmengdene.

NNG EPENE

3 3.
1

n

DE

NKELTE
n

n

NDERS KELS SOMR DENE
n

Ved Gunnarsvatn er det planlagt et større magasin.

Ved høyeste

regulerte vannstand vil vannet ligge 9 meter over dagens nivå.
Ved laveste regulerte vannstand senkes vannet 0.8 meter.

Gunnars-

vatn vil sammen med store deler av det nåværende myrareal og
dagens elvelop nord for vannet (Fig. 3), utgjre
hengende magasinområde.
hyeste

Hudåsen vil bli en ØY

regulerte vannstand

Myrområdene

et strre
i

sammen-

magasinet ved

(Fig. 4).

rundt nåværende Gunnarsvatn, vil bli liggende innenfor

magasinområdet.
for Gunnarsvatn.

Damningen blir plassert ved strykpartiene neden-

-

18
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GunnarsAni vil fa sterkt redusert vannf@ring nedenfor magasinet
(Fig. 6) under oppfyllingsperioden. Tappingen vil foregå gjennom
hele sommerhalvåret. Ventelig blir temperaturen på vannet betydelig lavere. Vårflommen blir mindre enn den er idag.

Figur

3.

Gunnarsvatn

sett

i sørøstlig

retning.

-

20

-

r

a
Figur

5.

x

Bjorndalsvatn
Hisdalsheii

Bjrndalsvatn

±

..

&..

og Kosvatn
(Foto:

0.8.

sett

i sørøstlig

Vannstandsvariasjonene

fra

av vann gjennom

blir som i dag, men tempe-

raturen i vannet vil ventelig bli lavere.
inngrep ved Bjrndalsvatn,

retning

Andersen).

vil få en sterkere gjennomstrømming

sommerhalvåret.

#

Det blir ingen tekniske

foruten en liten utvidelse av utl¢pset

mot Kosvatn.

Inngrepene i Kosvatn blir svært synlige i landskapet.

Vannstands-

variasjonene vil bli 1 meter over nåværende vannstand, og 5 meters
senking.

Særlig sørlige del av Kosvatn er svært grunt, slik at

vannspeilet vil forsvinne helt etter tapping (Fig. 7).

Ved syd-

enden blir det bygget en demning der den gamle brua står idag
(Fig.

8).

Inntaket blir i sydvestlige del av vannet.
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Figur

6.

Gunnarsånis

løp

mot

Bjørndalsvatn.
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Figur

8.

Brua

ved

skal

legges.

V tn

utløpet

eat

Hele Kosånavassdraget

fra

V

Kosvatn

hvor

demningen

V

nedenfor Kosvatn blir påvirket av reguler-

ingen ved sterkt redusert vannføring.
vatn og yvatn

markerer

Strykpartiene mellom Kos-

(Fig. 9) og videre mellom Myglevatn og Tveitevatn

(Fig. 10) vil bli borte.

Ved utlopet fra Tveitevatn ved saga

(Fig. 11) vil vannføringen bli sterkt redusert.

24

Figur

9.

Figur

10.

Strykpartiene

Strykpartiene

mellom

ned

Kosvatn

mot

og Øyvatn.

Tveitevatn.

25

wwe·'cw regs

-:

Figur

11.

Fra

utløpet

av

Tveitevatn

ved

den

gamle

saga.

- 26 -

4.

REGIONAL OVERSIKT DVER FRILUFTSLIVET

I dette avsnittet gis en regional oversikt over friluftslivsområder, friluftslivspotensialet i regionen og alternative friluftslivsområder.

Friluftslivsutøvere har ulik aksjonsradius avhengig

av type aktivitet, utøverens behov og motiv, lengden på oppholdet
og tidspunkt for oppholdet.

Når et område har lokal verdi, betyr

det at brukerne har kort reiseavstand og at området kan brukes i
fritiden etter arbeidstid.

Når et område har regional verdi, be-

tyr det at området kan brukes til helgeopphold og at reisetiden
ikke er lenger enn at den kan aksepteres for minst en hel dags
opphold.

Når et område har nasjonal og internasjonal verdi, betyr

det at området er egnet for flere dagers opphold og at reisetiden
er lang.

Generelt kan en si at forutsetningen for at et område

skal ha nasjonal og internasjonal interesse, må områdets opplevelsesmuligheter, egnethet eller eventuell bruk være særlig
stor.
En regional oversikt skal trekke fram slike brukergruppeaspekter
og samtidig gi en oversikt over alternative friluftslivsområder
lokalt og regionalt.
Regionen er definert som Aust-Agder, Vest-Agder og de srlige
stlige

og

deler av Rogaland.

ER

G

G

N

S RUT

Kosåna er et sidevassdrag til Mandalselva.
draget kalles Gunnarsåni.

De øvre deler av vass-

Bortsett fra jordbruksdrift, veier og

hytter/turisme, er det få tekniske inngrep i eller langs Kosåna.
Nedbbrfeltet grenser opp mot "Setesdal Vesthei", men inngAr ikke i
"Fjellplanen" (Fylkesmennene i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder,
1984) over dette området.

Det ligger en rekke private hytter

langs vassdraget og i nedbrfeltet

forvrig.

gjengelig med et godt utbygget veinett.

OmrAdet er lett til-

Riksvei 9 fra Arendal -

Evje (og Kristiansand) til Stavanger går gjennom sentrale deler av

- 27 -

nedbørfeltet
Apsdal

(BjØrndalsvatn).

Forøvrig går det vei til Ekså,

og Valebrokk.

BJ9RNDALEN

TIL STAVANGER
OG EGERSUND

EVJE

R
BRENDAL

TIL
FLEKKEFJORD

GRIMS TAD
LILLESAND

FARSUND

KRISTIANSAND
'ANDAL

Figur

12.

Oversikt

over

riksveinettet

mot

Kosinas

sentrale

brukerområder.

0 R

0

N

E

L

G

Vassdraget renner rolig sørover med en hØydeforskjell på ca. 100
meter over 15 kilometer.

Vassdraget preges av mange vann (6 ialt)

og endel myrarealer i den nordlige delen og den sørøstlige delen
av nedbørfeltet.

Likevel er området mindre fuktig enn de til-

grensende områder av "Setesdal Vesthei" .
Kosåna og Gunnarsåni f¢lger et rolig dalføre med barskogsbevokste
koller og åser omkring.

Terrenget i området nord for Kosvatn er

lettgått både sommer og vinter med en ikke altfor tettvokst furuskog på rabbene.

Nedbrfeltet

ligger på et jevnt stigende hØyde-

platå fra syd til nord, mellom Mandalselva i et dypere dalføre i
vest og Setesdal med Otra i ¢st.
Vannene er godt egnet til en rekke vannbaserte aktiviteter, og de
er naturlige skioverfartrer

vinterstid.

-

Bosettingen

-

28

i Agder-fylkene er hovedsakelig konsentrert i sentra

langs kysten.

Kyststrekningen

er attraktiv i sommerhalvåret både

lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lavlandsområdene mellom kysten og

hdyfjellet egner seg godt for kortere turging.
det meste småkupert med mange småvann.
bading og batliv.

Om vinteren sker

Landskapet er for

Vannene er godt egnet til

befolkningen til innlands-

kommunene i lavlandet for helge- og ferieturer.

Disse kommunene

er i de siste årene også blitt stadig mer populære som hytteomrAder (NOU 1983:45).

i

Savel lavlands- som hyfjellsomrdene

Agder-fylkene

er sterkt påvirket av vannkraftreguleringer

avsn. 4.4.).

Dette Øker verdien av de landskapsopplevelser

finnes i og omkring urrte

vassdrag.

Verdien av urrte

(jf
som

vann og

vassdrag som er egnet for ulike vannbaserte friluftslivsaktiviteter Øker også i regioner der det finnes mange utbygde vassdrag.
Friluftslivsområdene

langs Kosåna ligger relativt isolert sett i

en friluftsliv- og reiselivssammenheng.
avgrenset av Mandalselva,
rdet

ligger spass

hyt

Turområdet er naturlig

Setesdal og Myri/Bjelland

i

sr.

Om-

og s&pass langt nord at det er normalt

gode snøforhold vinterstid, mens det er varmt om sommeren.

Om-

rådet er derfor også et godt egnet hytteområde både sommer og vinter og relativt lett tilgjengelig fra både Kristiansand/Arendal
(1-2 timer m/bil) og Stavanger (3-4

timer m/bil).

Både Evje/Hornes og Åseral kommuner har godkjent flere reguleringsplaner for hytter i området.

Hyttefeltene er stort sett kon-

sentrert om Ekså, Bj¢rndalsvatn/Gunnarsåni

V
I Vest-Agder er 84

av vannkraftressursene

regulering pr. 1/1-84

N
regulert eller under

(St. meld. nr. 63, 1984-85).

sjekter i Samlet Plan og 7
pr. 1/1-84.

G

og Apåsdal.

10

er pro-

er midlertidig vernet/varig vernet

2% er holdt utenfor Samlet Plan.

I denne sistenevnte

gruppen ligger Kosåna.
I Aust-Agder er de tilsvarende tallene som flger.
lert eller under regulering, 22.5

66% er regu-

er prosjekter i Samlet Plan,

- 29 -

mens 9.5

er holdt utenfor Samlet Plan og 1.5

er vernet/foreslått

vernet i Verneplan III pr. 1/1-84.

Figur

Statusoversikt

13.

over vassdrag

i regionen.

VEST-AGDER
Sirdalsvassdraget
Sira-Kvina
Oftedal/Tonstad
Fins3/Vidrak
Finså
Kvinavassdraget
Sira-Kvina
Hisvatn
Litl.eåna

Regulert
Kat. I
Samlet
Kat. II
Videreføres

Regulert
Kat. I
Samlet Plan
Kat. III
(videreføres i S.P.)
Varig vern
VP III
Regulert

Lyngdalsvassdraget
Audnedalsvassdraget
Mandalsvassdraget
Mandalselva
Kosåna
Skjerka
Hesja
Noding/Havlsfoss
0ysleb@
(Kilder:
V-A.,

St. meld.

A-A,

63,

Plan

Regulert
Urørt
Kat. I/II,
Samlet
Kat. I
Kat. II/III
Kat. III
1984-85,

NOU 1983:41,

Plan

Fylkesmennene

i Rog.,

1984).

AUSI-AGDER
Otravassdraget
Væring så ni
Ban%ni
Edansfoss
Brokke nord
Brokke syd
Skarg
Ksland
Heisevja
Jordals bø
Gyvatn
Dåsvatn
Evje
Tovdal.svassdraget
Nidelvvassdraget
Fyresvatn vest
Vegårdsvassdraget
Gjerstadel.v

Kat. I I
Kat. I
Kat. II
Kat. I
Kat. I
behandles
Kat. I
Kat. I
Kat. I
Kat. I
Kat. I I
Kat. I +
Kat. II I
Regulert
Vernet
Vernet
Vernet

Saml.et Pl.an

" (forh.mel.d. -86)
utenfor Samlet Plan
Samlet Plan

Kat. I I I
Samlet Pl.an
VP III
VP III
VP

-
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Frafjordheiene er foreslått som nasjonalpark (NOU 1986:13).
av nedbørfeltet ligger i Vest-Agder.
som nasjonalpark.

Deler

Videre er Rjuven foreslått

Dette er en del av "Njardarheim veidemark".

Det foreligger foreløpig ingen offisiell liste over vassdrag som
kan være aktuelle å vurdere i en Verneplan IV for vassdrag.
bde

Litlena

og Øyslebø er aktuelle.

Men

Litleåna vil muligens, sett

i en friluftslivssammenheng likne noe på Lyngdalsvassdraget som er
vernet i VP III.

Øyslebø er aktuell til en behandling i VP IV.

Kosåna er til behandling utenfor vurdering i Samlet Plan.

N

I "utkast til handlingsprogram for friluftsliv i Aust-Agder fylke"
(Fylkesmannen i Aust-Agder 1981) er omradet omkring Bjrndalen

om-

talt som fdlger:
"Området strekker seg på begge sider av rv. 9 mot fylkesgrensen til Vest-Agder.

Det er et mye brukt område for dagsut-

fart både for skigåing og turgåing om sommeren.

Kommunen har

pekt på behovet for parkeringsplasser o.l. langs rv. 9

pa

denne strekningen" (s. 39).
Friluftsområdet er i fØlge handlingsprogram-utkastet omtalt som
"regional betydning" (Fig. 14).
I fylkesplan 1984-87 for Aust-Agder, er området ikke nevnt som
større friluftslivsområde av regional betydning (Fig. 15).

Om-

rådets status i fylkesplansammenheng ser derved ut til å være
svekket.
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Friluftsliv
(fra

i Aust-Agder
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friluftsliv

1981).

for

- 33

-

I Vest-Agder er fdlgende omrAder omtalt i Handlingsprogram
friluftsliv
Skåreheii

(Fylkesmannen i Vest-Agder,

(Fig. 16).

1985):

for

ran - Kosåni -

Fra Myran (på veien inn til Roland/Valle-

brokk) går et større åsområde som i nord går over i det området
som i Aust-Agder er registrert som friluftsområde av regional betydning (Fylkesmannen i Aust-Agder
falt sikret område i Vennesla.

1981), og i st

over i et anbe-

Området karakteriseres som et

åpent skog- og heiterreng som det er lett å ferdes i.

Områdene

fra Kosåni og nord-vestover mot Skåreheii, beskrives som mer
brattlendte.

reknappknuten

har god utsikt.

(512 m o.h.) ligger øst for Myran og

Bjelland Idrettslags klubbhus ligger ved Myran,

og holdes åpent som skisenter i helga.

Det er avsatt store hytte-

frie områder i generalplanen.
I Marnadal kommune foreligger det ikke planer om enkelthytter
eller hytteområder i området mellom Roland og Eptevann.
gjelder st/nord

Det samme

for Stedjan (Marnadal kommune, generalplan).

I Fjellplan for Setesdal Vesthei (Fylkesmennene i Rog., V-A,

A-A,

1984) er Fjellplanens status referert fra generalplanen i Evje og
Hornnes kommune (s. 14).

Fjellplanen er ikke nevnt i general-

planen.

Kommunen vil verne om de fine friluftsområdene som

finnes.

Der bruken er særlig intens, vil kommunen ta initiativ

til & lse

problemene, ved bl.a. sikring av parkeringsareal.

u

N

Kristiansand og Oppland Turistforening,

samt Stavanger Turist-

forening har sitt tur- og rutenett i Setesdal/Ryfylkeheiene.
aktuelle innfartsårene er fra Valle i øst, og fra Knaben eller
Ljosland i sr.

Innfartsrene

Kos&nas nedbrfelt.

ligger et godt stykke nord for

De

-
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REGISTRERINGER

5.

Dette kapitlet er en gjennomgang av registreringene som er foretatt i underskelsesomrdet.
etter flgende

Registreringene

er systematisert

verdimal, som er evaluert etter en 4-delt skala

(vedlegg 4) :
1. O

levelsesmuli heter.

rapporter.

Datamaterialet er hentet fra ulike fag-

De natur-, kultur- og landskapskvaliteter

som er an-

tatt å kunne ha verdi for folk som ferdes i området, er listet opp
under dette punktet.
2. E nethet for ulike friluftslivsaktiviteter.
ingene er gjort ut fra feltregistreringer

Egnethetsvurder-

sommer og vinter.

Terrenget er befart på langs og omkring vassdraget.

Terrengfor-

mer, klima, vegetasjon og markdekke har betydning for framkommelighet og farbarhet.

Tilgjengelighet og tilretteleggingstiltak

for friluftsliv har også betydning for egnetheten.

Egnetheten

vurderes for tre kategorier friluftsliv og utendrsaktiviteter

(jf

vedlegg I) .
3. Da ens bruk.

Det er sendt ut et sprreskjema

samtlige hytteeiere i omradet.

(vedlegg 5) til

Resultatene av denne underskel-

sen, er presentert under punktet om dagens bruk.
gitt en redegjrelse

I tillegg er det

for annen bruk av området, enn det som er

knyttet til hytteliv.
4. Re ional

lasserin

o

verdi.

Det gis en vurdering av fri-

luftslivet i området sett i relasjon til evt. alternative friluftslivsområder

i regionen.

Vurderingen inndeles etter de ulike

kategoriene friluftsliv (vedlegg I)

T

V

r

r

5

0

n

Opplevelsesmulighetene

langs Gunnarsni

og Gunnarsvatn, er særlig
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knyttet til landskap, botanikk og fauna.
Det finnes blant annet ender, lom, vadefugl, orrfugl, storfugl,
hare, elg og bever i området.

Området er av Miljøvernavdelingen i

Aust-Agder foreslått vernet pga. sin fuglerikdom.
er sjeldne for denne delen av landet.

Flere av artene

Områdene omkring Gunnars-

vatn er de mest fuglerike av delområdene i nedbørfeltet.

Tett-

heten av fugl er ikke stor, men større enn det en finner andre
steder i landsdelen (Bergstrøm, 1986).
Botanisk ansees våtmarker og myrlandskap ved Gunnarsvatnet som de
mest verneverdige deler av nedbørfeltet.

Myrlandskapet betegnes

som usedvanlig variert (Drangeid, 1983).
Det ligger noen få nedlagte bruk i området.
Plassen Stordalen var bebodd frem til begynnelsen av 1920-årene.
Stedet er et egnet turmal, og utgjr

et av f% gamle bosteder i ut-

marka i den nordre delen av nedbørfeltet.
Det er registrert 3 steinalderboplasser ved Egsåvatn, men ingen
boplasser er registrert i delområdet forøvrig (Universitetets Oldsakssamling 1982).
Områdets nordlige partier har sterkt preg av urørthet.
Gunnarsani er det en rekke private hytter (figur 24).
elva inn til yvasskollen

utgjr

Langs
Vei langs

sammen med hyttene de eneste tek-

niske inngrep i området.

Området fra Ekså, langs Gunnarsvatn og Gunnarsåni til fossen fr
Bjrndalsvatn

er godt egnet for skiturer, fotturer, badeliv,

sykkelturer og hytteliv.

Terrenget er lettgått og lett framkomme-

lig, selvom det er sparsomt med tydelig stinett.
flger

Stien fra Eks

pstsiden av Gunnarsåni fram til Grannaloni, deretter flger

den vestsiden ned til utlpet

av Gunnarsvatn.

lett % krysse vassdraget ved utlpet

Det er relativt

av, og nord for Gunnarsvatn.

Bademulighetene er mange langs hele elvelpet.

Svaberg til

seg på og kulper til å bade i finnes over alt.

Landskapet er

sole

-
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åpent og solvendt, slik at det er godt egnet for soling.

Padle-

mulighetene er gode på Gunnarsvatn, selvom vannet noen steder er
litt grunt (Fig. 18).

Arvis er det ogs% egnet for skyter.

Terrenget i hydelaget

vest for vassdraget er åpent og lettgtt

(Fig. 17).

Utsikten fra snøfjellet er vidstrakt og området er

tilgjengelig fra Eks,

Figur

17.

Terrenget
og

vinter.

Gunnarsvatn, Gåseflå og Bjrndalsvatn.

innover

Bildet

mot.

Sn@ofjell

er

vi.ser utsikt

lettgatt

sommer

bade

mot Gunnarsvatn.

Selvom det gar f2 markerte stier inn mot Snfjellplatet,
lett & ta seg fram der bade sommer og vinter.

er det

Omradet er lite

bratt, det er endel spredte fururabber og buskvegetasjon mellom
mye bart fjell og bare enkelte steder er terrenget myrete.

Om-

rådet er godt egnet for de fleste aldersgrupper, og like godt
egnet for skiturer som for fotturer.

De best egnete innfarts-

rutene går inn fra riksvei 9 og fra veien til Gunnarsvatn

(Fig.

19 . )

I det østlige fjellområdet er terrengets framkommelighet og egnethet tilsvarende snøfjell-platået.

Området er tilgjengelig fra

riksvei 9 (4-5 km ¢st for Bjrndalsvatn)

og fra Gunnarsvatn.

Toppene i området er imidlertid noe lavere enn snøfjell, og må
dermed også ansees som noe mindre attraktive.
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Brukerundersøkelsen

(se vedlegg 5) omfatter svar fra omlag 20

hytteeiere fra Gunnarsvatn ned Gunnarsni
2.0

til "Fossen".

av de som har returnert sprreskjemaene

hyttas plassering.

(Omlag

har ikke angitt

Det er rimelig å anta at en del av disse har

hytte i dette området.)

Det er ca. 100 hytter i dette området

idag, hvorav noe under halvparten ligger i Sålidalen (Fig. 24)
(vedlegg 6).
Omrdene

rundt Gunnarsvatn, Gunnarsani, Snfjell

og Salidalen er

mye brukt av hytteeierne, både vinterstid og om sommeren, for
turer og for vannbaserte aktiviteter (Fig. 20, 21, 22).

100s

50%

Tegnforklaring
Gu
Gu

Bj

Kos

Bj
Kos

A

A

Figur

20.

Fordeling
fordelt

av dagens

p

bruk

delomrdene.

(i X) på

Gunnarsvatn,
-åni.
Snøfjell
m.v.
- Bjorndalsvatn,
m.v.
- Kosvatn,
Apasland
m.v.
- Andre områder/uspes.

sommeraktiviteter

-
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100%

50%

Gu

Figur

21.

Sn

o

Bj

Kos

A

Fordeling (il) av dagens
fordelt p& delomr5dene.

Tegnforklaring
Gu
Gunnarsvatn, -åni,
Snø - Snøfjell
Bj - Bjorndalsvatn,
m.v.
Kos - Kosvatn, m.v.
A
- Andre områder/uspes.

bruk for vinteraktiviteter

100%

50%

11
Gu

Figur

22.

Bj

Kos

A

Tegnforklaring
Gu
Gunnarsvatn,
-ni,
Snø - Snøfjell
Bj - Bjorndalsvatn,
m.v.
Kos - Kosvatn, m.v.
A
- Andre områder/uspes.

Fordeling (il) av dagens bruk for vannbaserte
teter fordelt på delområdene.

aktivi-
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Dagens bruk fordeler seg over hele året i området.

Vannet er

imidlertid hyppigst brukt om sommeren, iflge underskelsen.
Aktivitetene spenner fra fotturer i terrenget, spaserturer på
veien, sykkelturer på veien, bading og soling ved vannet og langs
elva, samt litt padling på de nordlige partier av Gunnarsvatn.
Av de spurte omtalte 35 omrdet omkring Gunnarsvatn som "spesielt
fint/attraktivt område" (Fig. 23).

100%

50%

Gu

Bj

Kos

Tegnforklaring
Gu
-- Gunnars vatn, -åni, Snøfjell
Kos - Kosvatn, m.v.
IS - Ikke svart/vet ikke/nei
Figur

23.

IS

A

Bj
A

Bjørndalsvatn,
m.v.
- Andre områder/uspes.

Fordeling av svarene på spørsmål:
områder du/dere synes er spesielt

"Er det spesielle
fine/attraktive?"

Gunnarsvatn, Gunnarsani, Sn6fjell, Slidalen og heiomrdene st og
vest for disse synes vere
svært me brukt av hytteeierne idag,
bade sommer- og vinterstid, til tradisonelt friluftsliv.
Når det i området ligger omlag 60 hytter langs vassdraget, samt 50
hytter langs vassdraget, samt 50 hytter i Sålidalen (Fig. 24 ), ···----betyr det at området også er svært me brukt i dag for andre utend rsaktiviteter.

hytter

10-20
20-50

over

50 hytter

hyttefelt
Kosåna-løpet

0.

' .13i»

r

s

f

Figur

24.

Private

hytter

og hyttefelt

i undersøkelsesområdet.
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V

Opplevelsesmulighetene omkring Bjrndalsvatn
fremst til landskapet, og Bjrndalsvatnet

knytter seg frst

i særdeleshet.

og

Området

har færre naturfaglige kvaliteter enn Gunnarsvatnområdet.
I brukerundersøkelsen er noen eksempler på kommentarer notert fra
spørsmålet om det er noen områder som er spesielt fine eller attraktive (vedlegg 5 sprsmal

7).

"Området rundt det vakre Bjrndalsvatn

ligger som en perle

mellom alle de fine hyttene her".
"Bjrndalsvatn

er idyllisk og naturskjnt".

"Hele naturen rundt Bjprndalsvatn er suveren".
"Badestrendene har fin sand".
"Vi elsker natauren her - og stillheten".
Området er ikke karakterisert som stor verneverdi for vegetasjon
og flora (Drangeid, 1983).

Det er heller ikke registrert større

viltverdier i dette delområdet (Bergstrøm, 1986).
Det ligger en rekke private hytter rundt vannet, og riksvei 9 går
langs nordsiden av vannet.

Der ligger også en kafe med utleie-

hytter, en raste- og badeplass, samt parkeringsplass.

Forøvrig er

det ingen større tekniske inngrep i området.
BjØrndalsvatn-området har svært store o

levelsesmuli heter som

først og fremst er knyttet til landskapet med vannspeilet som et
sentralt element.

Vassdragets urørthet har også stor betydning

for landskapsverdien.

Området er
odt e net

vært

odt e net for tradis onelt

or moderne

vannbasert

friluftsliv

friluftslv

o

middels

odt e net for

ndre utend rsaktiviteter.
snøforholdene er stabilt gode vinterstid, sett i relasjon til
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landsdelen.

Vanntemperaturen

er god om sommeren.

tilgjengelig

fra riksveien, og det er opparbeidet bade-/raste-

plasser og parkering ved vannet.

Området er lett

Mange private hytter, samt en

kafe med utleiehytter er, i tillegg til riksveien, de eksisterende
tekniske inngrepene i området.

Tradisjonelle friluftslivsaktiviteter. Området er svært godt
egnet for fotturer, skiturer og vannbaserte aktiviteter; bading,
soling, padling og roing, samt skyter.

I motsetning til de andre

vannene langs vassdraget, er Bjprndalsvatn dypt nok til ro
padle over alt (Fig. 18).
oppe i heiområdene

og

Terrenget er best egnet for fotturer

(Fig. 19).

Private hytter samt tettere vegeta-

sjon langs vannet, reduserer egnetheten og framkommeligheten

for

fotturer og skiturer langs østsiden og deler av nordbredden

(dvs.

de solvendte strendene).

Hisdalsheia og Tritjrnheia

svært godt egnet for skiturer.

Terrenget syd og vest for vannet

er ikke mer skogkledt enn at det er lett åta
sommer- og vinterstid.

Bjrndalsvatn

skiturer, med overfartslyper

er også

seg fram der både

er serlig godt egnet for

mot heiomrdene

(Fig. 19) og mot

Kosvatn for dem som ønsker lette turer og turer med pulk.
De fine sandstrendene og svabergformasjonene rundt vannet gjør
Bjrndalsvatn

svert godt egnet for alle former for tradisjonelle

vannbaserte friluftslivsaktiviteter.

Men vannet egner seg også

godt for enkelte former for mer moderne friluftslivsaktiviteter
som seilbrett og ikke motoriserte farkoster.

Andre utendørsaktiviteter. Hytteliv og rasting ved riksveien er
omr&det svert godt egnet for.
kasjonsare" til hyttene bde

Vannet egner seg godt som "kommunisommer (med bat) og vinter (p

ski),

fordi hyttene ligger dels veiløst til (vedlegg 6).

Brukerundersøkelsen

(se vedlegg 5) omfatter svar fra omlag 60

hytteeiere ved og omkring BjØrndalsvatn

(Fig. 26).

det 90-100 private hytter i dette området (Fig. 24).

Totalt ligger
(20

som har svært ikke har merket av hvor hytta deres ligger.

av de
Det er

rimelig å anta at en del av disse også har hytte i dette omradet.)

-
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lo08

50%

Gu

Tegnforklaring
- Gunnarsvatn,
- Kosvatn
IS - Ikke svart

Gu
Kos

Figur

26.

-&ni,

Bj

Kos

Slidalen

IS

A

Bj
A

Bjørndalsvatn
- Andre områder

Fordeling
(i I.) av hyttas beliggenhet
svart på brukerundersøkelsen.

hos

de

som

har

-

Bjrndalsvatn
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er et mye bruk hytteomrAde

(Fig. 24).

Det er stort sammenfall mellom områdets egnethet for ulike aktiviteter og dagens bruk av området (Fig. 18 og 19).

Vannet blir

brukt til bading, soling, padling, roing, seilbrettsport og
skøyter og skioverfart vinterstid.

Ved rasteplassen ved riksveien

er det jevn trafikk hele sommerhalvåret.

Toilett, benker og bord

samt badeplass med sandstrand gjør området til en yndet rasteplass.

De bvrige deler av Bj6rndalsvatn blir brukt av hytte-

eierne.

Disse bruker adkomstlbype over isen om vinteren, og båt

om sommeren for å komme til hyttene sine.
Det er jevn utfart i påskeferie, vinterferie, og vinterhelger over
Bjrndalsvatn

til Hisdalshei-området.

Bjrndalsvatn

til sommeraktiviteter,

ing og andre vannbaserte aktiviteter.

65% av brukerne benytter
og 50% bruker vannet til badOmlag 60

bruker Bjørndals-

vatn og området rundt vannet til skiturer (Fig. 20, 21, 22).
Bjrnekroa

ligger ved riksveien.

leiehytter i omrdet.

Det er eneste kafeteria og ut-

Kroa preparerer skilyper

mot Snfjell.

Det er fullt belegg på hyttene i vinterferien, påskeferien og i
fellesferien.
Halvparten av brukerne anser Bjrndalsvatn
tivt område (Fig. 23).

som et fint og attrak-

(Det er nødvendig å merke seg at over

halvparten av brukerne i undersbkelsen har hytte ved Bjrndalsvatn.).
er svert m e brukt i dag til tradisonelt

Bjrndalsvatn
liv.

Det er liten bruk

mens det er svært me

frilufts-

å moderne friluftsliv (seilbrett o.l.),

brukt til andre utend rsaktiviteter

(hytte-

liv, rasting).

V

V

Opplevelsesmulighetene
og Kosåna.

knytter seg til landskapet omkring Kosvatn

I motsetning til ved Bjrndalsvatn

finnes det nesten

-
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ikke private hytter ved Kosvatn, og adkomstmulighetene
dårligere enn i de nordligere deler av vassdraget.
uberrt

enn de vrige

deler av nedbrfeltet,

ikke finnes tekniske inngrep ved vannet.

med bil er

Kosvatn er mer

fordi det nr

sagt

Flere landskapselementer

særkjenner opplevelsesmulighetene;
lpet

mellom Bjrndalsvatn

og Kosvatn (Fig. 28)

den "hvite sanden" i nordvestlige hjrne

av Kosvatn (Fig.

27)
vannspeilet på Kosvatns sørlige del med holmer, nes og småyer

(Fig. 7)

Hattefossens mange småfosspartier

(Fig. 8 og 9)

Hisdalsheii særkjennes som et åpent heiterreng med mange små tjern
og utsiktspunkter

(spes. Skåreheii 515 m o.h.).

Apåsdal og Apåsland er et tradisjonelt

jordbrukslandskap med endel

hytter (ved Vasslandstjern).
De østlige partier er skogkledt myr- og tjernlandskap.
mange private hytter i regulerte hyttefelt
Det er ikke markert hy

Her er det

(Fig. 24).

verneverdi innen vegetasjon og flora i om-

rådet (Drangeid, s.o.,

1983).

Det er registrert storfugl og bever i området (Bergstrøm, R.,
1986).
I brukerundersøkelsen

er det gitt fdlgende karakteristikk av Kos-

vatn-området under spørsmål 7 om "er det noen områder du synes er
spesielt fine/attraktive områder" (vedlegg 5):
sandstrendene minner litt om "Syden"
nydelige sand- og badestrender
Hisdalsheii, med idylliske småtjern, bekker og fjellterreng
Hattefossen-området

er spesielt fint

Den kvite sanden ved Kosvatn
Kosvatn har fin beliggenhet og idylliske strandomrader.
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Figur

27.

" Den

hvite

badeplass

i

sanden"
med

stor

-

nordenden

av Kos vatn,

opplevelsesmulighet.

er en egnet
{Foto:

Ø.B.

Andersen)

.st,
X

·--

5w:
. <·t·" -.
,-:...

Figur

28.

Kanalløpet
egnet

til

mellom
padling

Bjorndalsvatn
mellom

vannene.

og Kosvatn
(Foto:

er godt
Ø.B.

Andersen)
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Kosvatn med elvelpet
muligheter,

og Skareheii har svert store o

levelses-

først og fremst på grunn av landskapskvalitetene

langs

Kosvatn og vassdraget, områdets urørthet og stillhet.

n

t
Omr&det er svert odt e net for tradis onelt friluftsliv og
middels
odt e net for andre utend rsaktiviteter.
Kosvatn er egnet for fotturer, skiturer, bading, soling, padling,
roing og sk¢yter når isforholdene tilsier det.

Vannet er svært

grunt i den sørlige delen, men det er også grunnere partier i den
nordligere delen i forlengelsen av odden mellom sandstranden og
osen.

Dette gjr

perioder.

Kosvatn mindre egnet for båtferdsel i tørre

Men den store sandstranden i nordvika, enkelte mindre

sandstrender på østsiden, svabergpartiene
og knausene ved utlbpsosen/Hattfossen
ing og soling.

langs Kosvatns vestside

er svært godt egnet for bad-

Områdene er lett tilgjengelig fra stier langs

vannet, eller med småbåter (uten motor) fra Bjrndalsvatn.

Kos-

vatn er betydelig bedre egnet for allmenn ferdsel enn Bjrndalsvatn, som er omgitt av mye privat eiendom (hytter) (Fig. 18).
Kosvatn-omrdet

er ikke tilrettelagt for andre utendrsaktivi-

teter.
Heiområdene vest for Kosvatn er svært godt egnet for fotturer og
ski turer (jf Kap. 5. 3. 2. for grundigere omtale) (Fig. 19) .
Områdene ¢st for Kosvatn er mer skogkledte, og framkommeligheten
her er dårligere, særlig vinterstid.

Lenger østover, mot Stor-

slåtta og Bispestolen, er området bedre egnet, særlig for skiturer.

Dette området er også egnet for hytteliv, særlig vinters-

tid når myrpartiene er frosset.

e s

r

Brukerundersøkelsen

omfatter ikke hytter ved Bispestolen

(Fig.

24), og hytter som ligger i avstand fra undersøkelsesvassdraget.
Det er derfor svært få av hytteeierne i dette delområdet som er
med i underspkelsen.
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Dagens bruk i området er hytteeiere og fastboende som benytter
Hattfossområdet

for bading og soling.

Vinterstid benyttes Kosvatn

og området rundt for skiturer (Fig. 19).
omrdet

De nordligste delene av

benyttes til padling, roing, bading og soling av besokende

som kommer nordfra (Bjrndalsvatn
viste at over 20

m.v.).

Brukerunderskelsen

av de spurte, benytter Kosvatn til vannbaserte

aktiviteter, og i underkant av 40
til skiturer (se Fig. 20,

21,

22).

bruker Kosvatn og Hisdalsheii
Omlag 35

har satt opp Kosvatn

som et "spesielt fint/attraktivt område" (Fig. 23).
Dette illustrerer at det er av betydning, selv for hytteeiere, at
det finnes urdrte, tilgjengelige omrader som er Apne for fri ferdsel.
Dagens bruk er middels stor for tradisonelt
utend rsaktiviteter

y
.1.

1

(hytteliv).

V

V

1

K

V

s

t

Opplevelsesmulighetene
lige kvaliteter.

friluftsliv og andre

knytter seg til landskapet og til naturfag-

Det finnes enkelte private hytter langs vass-

draget, og adkomstmulighetene

er relativt dårlige (traktorvei).

Forøvrig er det ingen tekniske inngrep i eller langs vassdraget,
slik at omrAdet har sterkt preg av urrthet

helt ned til samlpet

med Mandalselva.
Ved Roland og Vallebrokk er det et tradisjonelt jordbrukslandskap
som er i full drift.
Det er ender, bever, elg, fossekall, vadefugler, orrfugl og storfugl i

området, samt rådyr i dalsiden ned mot Mandalselva

strøm, R., 1986).

(Berg-

Det er altså et dyreliv og fugleliv i denne

delen av vassdraget som har betydning for opplevelsesmulighetene.
Skogen/småskogen
draget.

er tettere enn i de nordligere deler av vass-

De østlige partiene ved Eptevann er preget av myr og
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kratt/skog.

Terrenget er mer kneikete og mindre åpnet enn i de

nordligere deler.
Området har svært store o
grunn av urrheten

levelsesmuli heter, først og fremst på

og et variert dyre-/fugleliv.

n
Omrdet

er egnet for tradisjonelt friluftsliv og andre utendrs-

aktiviteter (hytteliv).
Vannene er grunne og/eller små.
padling.

De er delvis egnet for roing og

De er imidlertid godt egnet for bading og soling, særlig

ved Tveitevatn og Myglevatn.

De små strykpartiene mellom disse to

vannene er også egnet for soling og fotturer (Fig. 18, 19).
Det er egnete fotturmuligheter mellom Vallebrokk og Apåsland over
Mannevikheia, fra Roland til Kalland og til Eptevatn og Ørteknappknuten (512 m o.h.).

Det er videre mulig å gå fra Urddal til Øy-

vatn og fra Stedjan til Tveitevatn (Fig. 19).

Det er imidlertid

begrensete fotturmuligheter i området fordi terrenget ikke er lett
framkommelig eller lettgått.
Om vinteren er det gode skiturmuligheter fra Roland og Myri, bade
østover og vestover.

Det småkuperte myrlandskapet mellom Eptevatn

og Midtvatn er svært godt egnet for skiturer.

Ørteknappknuten er

et svært godt egnet turmål og utsiktspunkt (Fig. 19).
OmrAdet er

odt e net for tradisonelt

friluftsliv for fotturer i

de vestlige områder og for skiturer i de Østlige områder.
er området middels

Videre

odt e net for andre utend rsaktiviteter

(hytteliv).
s

Brukerunderspkelsen omfatter de f& hyttene som ligger langs vassdraget (Fig. 24).

Tyngden av resultatene fra brukerunderskelsen

faller derfor på områder som ligger lenger nord i vassdraget, og
resultatene er uegnet til beskrive
Roland og Eptevatn.
befolkning i området.

dagens bruk ved Myglevatn,

Dette kapitlet bygger på samtaler med lokal-

-
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Omradet brukes til tradisjonelt friluftsliv, og andre utendrsaktiviteter,

samt noe til moderne friluftsliv (ved Bjelland

idrettslags skisenter).
Foruten bruken av hyttene ved Myglevatn og Tveitevatn

(Fig. 24),

er det utfart fra Myri skisenter 1 km sør for Roland.

Bjelland

idrettslag preparerer skilyper
mot Nautarheii

(448

m o.h.).

stover

mot Eptevatn og vestover

Det er opparbeidet parkeringsplass

for 40-50 personbiler ved skisenteret.
Terrenget i dette delområdet synes å være mest brukt om vinteren.
Det går spor og skil¢yper i hele myrterrenget mellom Bispestolen
og Myri.

rteknappknuten

er mye brukt som turmål og utsiktspunkt

av hytteeiere og fastboende ved Bispestolen, Apsland,
kommunen forvrig

Roland og

(Fig. 19).

Hyttene ved Tveitevatn og Myglevatn indikerer bruk av vannene til
bading og soling, samt skioverfart vinterstid

(Fig. 18, 19).

OmrAdet har stor brukerverdi for tradis 'onelt friluftsliv, frst
og fremst for skiutfart mellom Eptevatn og Bispestolen.
en liten brukerverdi for moderne friluftsliv
Myri), og for andre utend rsaktiviteter

Det har

(skianlegget ved

(hytteliv).
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6. OMRADETSREGIONALEBETYDNINGFDR FRILUFTSLIV
Områdets potensiale for friluftsliv i regional sammenheng, vurderes som svrt

stor for tradisonelt

andre utend rsaktiviteter.

friluftsliv og stor for

Begrunnelsen er følgende.

Relatert til regionen forovrig, har nedbdrfeltets urrthet
verdi.

Det eksisterer i dag mange og store inngrep i vassdragene

i Aust- og Vest-Agder samt i de srlige

land.

stor

og stlige

deler av Roga-

Opplevelsesmulighetene er dermed større enn i store deler

av regionen forøvrig (jf kap. 4.4.).
Området er egnet for mange og ulike friluftslivsaktiviteter.
Mulighetene er tilstede bade sommer og vinter.

Snforholdene

er

mer stabile enn i andre friluftslivsområder nærmere Stavanger- og
Kristiandsand-regionen.

I tillegg er terrenget lettere framkomme-

lig enn andre heiområder.

Når det også egner seg å drive vann-

baserte aktiviteter langs vassdraget, må egnetheten for helge- og
ferieopphold vurderes som svært stor for hele regionen.
Området er lett til en eli

(med en reiseavstand på f.eks. 3 t.

fra Stavanger) fra flere større befolkningskonsentrasjoner langs
kysten.

(Arendal/Kristiansand, Egersund og Stavanger/Sandnes.)

Brukerundersøkelsen blant hytteeierne i området (vedlegg 5) viser
at over 90

av de spurte bruker området til ferier.

Videre bruker

også nesten 40% av de spurte området til helgeopphold.

Bare 15

har bosted i kommunene omkring vassdraget (Evje/Hornnes, Mandal,
Aseral), mens nærmere 40% bor i Rogaland, og 48
i Aust-Agder (Fig. 29, 30).

i andre kommuner

Dette viser områdets regionale be-

tydning for hytteliv.
På grunn av den gode veiforbindelsen mellom Stavanger-regionen og
sørlandet, har området også betydning for reiselivet regionalt.
første rekke som rasteplass eller også for enkeltovernattinger.
Bjrndalsvatn
året.

har sentral betydning for slik bruk i sommerhalv-

I
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I brukerundersøkelsen

er flgende

-

beskrivelser fremkommet på

spørsmål 6 "Hvorfor driver du friluftsliv i dette området?"

(ved-

legg 5).
Fin kombinasjon med sommer- og vintermuligheter

i vannene og

heiene
Gode, stabile snforhold
Naturskjønt og godt klima.
rekreasjonsmulighetene

For oss fra Stavangerregionen

er

meget gode i forhold til hjemsteds-

kommunen
Strendene minner litt som "Syden", heiområdet litt om høyfjellet
Naturskjpnne omgivelser med grei adkomst for week-ends
Vi kjpte

hytte her pga. den flotte naturen og stillheten.

Her et attraktivt både sommer og vinter
Fordi det er ideelt for alle grener friluftsliv
Fint for skiturer, passe stigning og åpent pga. lite trær
Hele vassdraget har idyller liggende som perler på en snor
Fin natur og velegnet terreng i passe avstand fra byen
Hele dalen er en perle.
teter.

Her er muligheter for alle aktivi-

Her er mange fine utsiktspunkter

En herlig plass, praktfull natur og ypperlig klima
Fordelt etter delområder er den regionale verdien flgende:
Gunnarsani - Gunnarsvatn m.v.
Området har svært stor regional verdi for tradisjonelt friluftsliv, og stor regional verdi for andre utendørsaktiviteter
liv).
(1)

Begrunnelsen er fdlgende (jf vedlegg 2):
Vassdragsområdet

er et av få gjenværende urørte naturområder

i regionen hvor friluftslivsinteressene
(2)

(hytte-

er viktige.

Vassdraget er av en slik størrelse at variasjonene innen området gir godt grunnlag for ulike typer friluftsliv.

(3)

Mangfoldet og opplevelsesverdien

knyttet til landskapet er av

stor betydning for friluftslivs- og utendørsaktivitetene.
(4)

Dagens bruk av stor, og det er få alternative, tilsvarende
omrAder i samme nere beliggenhet

til befolkningskonsentra-

sjonene (Kristiansand, Egersund, Stavanger/Sandnes).

-

B
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rndalsvatn

Området har svært stor regional verdi for tradisjonelt friluftsliv
og andre utendrsaktiviteter.
for vannbaserte

Det er ogsa en liten regional verdi

(moderne) friluftslivsaktiviteter.

Begrunnelsen er som ovenfor.
Kosvatn m.v.
Området har stor regional verdi for tradisjonelt friluftsliv, og
liten regional verdi for andre utendrsaktiviteter.
Begrunnelsen er flgende:
som over

(1)

(2 )

(3 )

II

II

11

II

dagens bruk er stor for tradisjonelt friluftsliv, fordi det

(4)

brukes som et friluftslivsområde

i sammenheng med Bjrndals-

vatnomrAdet.
M

levatn Tveitevatn m.v.

Området har stor regional verdi for tradisjonelt friluftsliv (særlig vinterstid).

Det er også en liten regional verdi for andre

utendbrsaktiviteter.
Begrunnelsen er flgende:
(1)
(2)

(3)

som over (Myglevatn/Tveitevatn)
II

II

vassdragsområder

er av særlig stor betydning for det lokale

friluftslivet, som mangler tilsvarende områder av samme kvalitet (Eptevatn/Bispestolen/Myri).
Sammenfatnin
Kosåna renner uten inngrep gjennom et friluftslivsområde

som har

verdi for et stort befolkningsomland med god tilgjengelighet
Stavanger i vest, Kristiansand og Arendal i sr/st.
god tilgjengelighet
snforhold

fra et stort befolkningsomland,

Omrdet

fra
har

relativt gode

vinterstid, godt utbygde hytteomrAder, samt strre,
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urørte arealer med lettg&tt turterreng, betydelig landskaps- og
opplevelseskvaliteter (særlig ved de største vannene) og god
Med denne beegnethet for vannbaserte friluftslivsaktiviteter.
grunnelsen er Kosåna - med sin urørthet i en betydelig vannkraftberørt region - en potensiell regional ressurs for friluftsliv.

-

7.
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VERDIVURDERING

7 1

Dette avsnittet gir en verdivurdering av området for tre kategorier friluftsliv (vedlegg 1).
a)

tradisjonelt friluftsliv

b)

moderne friluftsliv (sport m.m.)

c)

andre utendrsaktiviteter

(hytteliv, reiseliv m.m.)

Verdivurderingene er gitt etter en firedelt skala (vedlegg 2) og
bygger på kapitlene 5 og 6.

Verdivurderingene er basert på de

fire verdim&lene som er utgangspunkt for analysen;
i)

opplevelsesmuligheter

ii)

egnethet for ulike aktiviteter

iii) dagens bruk (spirreunderskelsen)
iv)

regional helhetsvurdering av friluftsliv

Systematikken i evalueringen av hvert av de fire verdimålene er
firedelt etter flgende

skala:

svært store
store
middels store
sma

- (ingen)

(vedlegg 4)

Verdivurderingene er sammenfattet i figur (Fig. 31).

V

Omrdet

har svert stor verdi for tradis'onelt friluftsliv og stor

verdi for andre utend rsaktiviteter.

I verdivurderingen er det

tatt hensyn til de varierte og store opplevelsesmulighetene i området som knytter seg til vassdragets størrelse, naturfaglige kvaliteter og et urørt og stille vassdragslandskap.

Området er svært
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Figur 31. Verdivurderingav delområdeneetter ulike kategorierfriluftsliv(vedlegg 1) med utgangspunkti verdikriterieoppsettet
(vedlegg2) og fordelt etter verdimålene (vedlegg4).

OMRÅDE
GUNNARSVATN/
-ANI

TYPE
AKTIVITE

OPPLEVELSESMULIGHETER

TRAD
MOD
AN.UT

****

TRAD
BJØRNMOD
OALSVATN M.V. AN.UT
KOSVATN
M.V.

****
***

k

****

DAGENS
BRUK
t

****
*
****

****

**

kt
kkk

k

k
kt

*

REGIONAL
FL.VERDI

t t
kt

t

*
*

SUM
VERDI

****

****

***

***

kt

kt k

MYGLEVATN TRAD
MOO
TVEITEVATN M.V. AN

t

**
****

kk kt
tkt

TRAD
MOD
AN.UT

Tegnforklaring:

EGNETHET

kkt

ttt

k

ktkt

t

*
****

t

***
*
kk k

t

***
kt

kk

t

*
*

TRAD = tradisjonellefriluftslivsaktiviteter
(fotturer,skiturer, bading, soling, padling, roing, skøyter, bærturer, fisketurer).
MOO

= moderne friluftsliv (seilbrett,sykling)

AN.UT= andre utendørsaktiviteter(hytteliv,reiseliv, rasting
m.m.)
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godt egnet for mange ulike friluftslivsaktiviteter

som omfatter

bading, soling, sykling, padling, fotturer, skiturer, skyteturer
og fugletitting.
bruk er stor.

Området er godt egnet til hytteliv.

Den regionale friluftslivsverdien

Dagens

er svært stor for

tradisjonelle aktiviteter, og stor for hytteliv (andre utendrsaktiviteter, bl.a. pga. stabile snøforhold, god tilgjengelighet og
akseptabel reiseavstand fra Stavanger- og Kristiansandsregionen).
Iflge

verdikriterieoppsettet

(vedlegg 2) kan flgende

begrunnel-

ser listes opp:
(1)

Vassdragsområdet

er et av få gjenværende urørte naturområder

hvor regionale og lokale friluftslivsinteresser

er av betyd-

ning.
(2)

Vassdraget er av en slik størrelse at variasjonene innen området gir godt grunnlag for ulike typer friluftsliv.

(3)

Mangfoldet og opplevelsesmulighetene

knyttet til landskapet,

er av stor betydning for friluftsinteressene.
(4)

Dagens bruk av området til friluftsliv er særlig stor, og det
finnes få alternative områder.

7.3.

BJ RNDALSVATN M.V.

OmrAdet har svert stor verdi for bade tradis onelt
andre utend rsaktiviteter.
moderne friluftsliv

friluftsliv og

Det har også en liten verdi for

(brettseiling).

I verdivurderingen

tatt hensyn til opplevelsesmulighetene

er det

som knytter seg til vass-

dragets urørthet, landskapets mangfold og nedbørfeltets
størrelse.

Området er svært godt egnet til mange ulike aktivi-

teter; bading, soling, padling, roing, brettseiling, fotturer,
skiturer, skyteturer,
luftslivesverdien

rasting og hytteliv.

Den regionale fri-

er svært stor blant annet pga. gode snøforhold,

god tilgjengelighet

og akseptabel reisetidsavstand

fra Stavanger-

og Kristiansandsregionene.
If¢lge verdikriterieoppsettet
listes opp:

(vedlegg 2) kan flgende

begrunnelse

-

(1)
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som over

( 2)

II

II

(3 )

II

II

(4)

II

II

7

V

0

N

OmrQdet har stor verdi for tradis onelt

friluftsliv og middels

stor verdi for andre utend rsaktiviteter

(hytteliv).

I verdivur-

deringen er det tatt hensyn til opplevelsesmulighetene

som knytter

seg til vassdragets urørthet, landskapets mangfold og vassdragets
strrelse.

Omrdet

er stille, ugenert og svert godt egnet til

ulike aktiviteter;
skdyteturer.
snforhold,

bading, soling, padling, fotturer, skiturer og

Regionalt er området verdifullt pga. gode, stabile
god tilgjengelighet

fra Kristiansand- og Arendals-

regionen.
If@lge verdikriterieoppsettet

(vedlegg 2) kan flgende

begrunnel--

ser listes opp:
(1)

som over

( 2)

II

II

(3 )

II

II

(4)

dagens bruk er middels stor (men viktig sett i tilknytning
til områdene lenger nord som er relativt hardt belastet av
bruk.

YG

Kosvatn er et viktig potensielt utvidelsesområde).

V

N

V

V

0

Omr&det har stor verdi for tradisonelt
verdi for moderne friluftsliv o
I verdivurderingen

friluftsliv, og en liten

andre utend rsaktiviteter.

er det tatt hensyn til de opplevelsesmulig-

hetene i området som knytter seg til de naturfaglige kvalitetene,
vassdragets urrthet
vassdraget

og omr&dets strrelse.

er noe mindre enn for de vrige

Egnetheten langs
delomr&dene,

terrenget er mer kupert og vegetasjonen tettere.

fordi

Langs vassdraget
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er området middels godt egnet for fotturer og skiturer, men godt
egnet for bading, soling og padling. De stlige og srlige delene
er svært godt egnet for skiturer.
fra Bjelland (Marnadal kommune).
lokale og regionale verdi.
Iflge

verdikriterieoppsettet

Området er lettest tilgjengelig
Stabile snforhold

(vedlegg 2) kan flgende

ker

den

begrunnel-

ser listes opp:
(1 )
(3 )

(5)

som over
II

II

dagens bruk er middels stor, men området har særlig stor
lokal betydning for friluftsliv vinterstid (Eptevatn/Bispestolen/Myri).

-

8.
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KONSEKVENSANAL
YSE
1

N

Konsekvensanalysen
Konsekvensgraden

tar utgangspunkt i kapittel 7, verdivurdering.

begrunnes i det kriterieoppsettet

som ble ut-

arbeidet til Samlet Plan (St. meld. nr. 63, 1984-85) (vedlegg 3).
Inngrepene er omtalt i kapittel 3 (Konfliktgraden er oppsummert i
figur 32).

8.2.

NNARSANI -

UNNARSVATN - S

Inngrepene vil etter planene få

FJ LL TIL

KSA

svært store ne ative konsekvenser

for tradis 'onelt friluftsliv og store ne ative konsekvenser for
andre utend rsaktiviteter

h tteliv).

En oppdemming av Gunnarsvatn

(Fig.

4)

-

samt deler av Gunnarsani

og myrdrag omkring vannet - på 9 meter og en tapping av magasinet
på 9.8 meter, vil redusere opplevelsesmulighetene,

områdets egnet-

het for ulike aktiviteter og den regionale verdien betraktelig.
Områdets urørthet og naturfaglige kvaliteter forsvinner.

Bading,

soling og padling vil bli vanskelig og/eller uinteressant.
blir dypere, gjennomstrømming
ren, og badetemperaturen
strms

Vannet

(ved tapping) vil foregå om somme-

vil ventelig synke.

I Gunnarsåni ned-

magasinet vil det vere nar sagt ingen vannf@ring hele

sommeren.

Dermed vil egnetheten for bading og soling på sva-

bergene langs Gunnarsni
Magasinkantene

avta nær hyttebebyggelsen.

vil bli brune, gjrmete

vegetert terreng ved LRV.

randpartier i tidligere

Svaberg og strender blir borte rundt

vannet, under Hudåsen, og langs Gunnarsåni nordover mot Ekså ved
HRV.

(En HRV på 4 meter over LRV, vil redusere randspartiene

noe.)
Utsikten fra Sn6fjell mister opplevelsesmuligheter
urørthet.

av mangfold og

Skiturer over Gunnarsvatn blir vanskeligere å foreta,

når ma asinet t mmes etter at isen har la
Begrunnelsen

for konfliktgraderingen

t se .

er fdlgende (jf vedlegg 3):

-

(i)

Store inngrep gjr
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at mangfoldet og opplevelsesverdien

blir

vesentlig redusert.
(ii) Vassdragsområdet
friluftsområder

er et av de få gjenværende relativt urørte
i regionen.

De planlagte inngrepene får

direkte Ødeleggende virkninger for friluftsliv og hytteliv .

.3.

J RNDALSVATN

Inngrepene vil redusere opplevelsesmulighetene

først og fremst

fordi områdets urørthet og naturlige vannstandsvariasjoner
andres.

Vannfringen

for-

i Gunnarsani i partiene ned mot Bj6rndals-

vatn blir svart liten i oppfyllingsperioden.

Elvelpet

er s&

bredt og fallet så stort at 200 1/s (som er anslått minstevannf@ring) er 4 betrakte som svert lite.
Det er sannsynlig at temperaturen i Bjrndalsvatn

vil synke be--

traktelig på grunn av gjennomstrømning av vann ved tapping i
sommerhalvåret.

Dermed endres områdets egnethet for vannbaserte

aktiviteter.
Ved tapping i vinterhalvåret,
overvann og isoppstuving.

blir det ventelig problemer med

Dette delegger

skilypene

over vannet.

Inngrepene ventes å gi store ne ative konsekvenser for vannbaserte
aktiviteter

tradis 'onelt o

ne ative konsekvenser

moderne friluftsliv og middels store

for andre utend rsaktiviteter

h tteliv og

reiseliv).
Begrunnelsen

er fdlgende (jf vedlegg 3):

(iv) Vassdragsområdet
luftsomrder

er et av få gjenværende relativt urørte fri-

i regionen, de planlagte inngrepene fAr konse-

kvenser for vannbaserte aktiviteter og skiturer.
(v)

Inngrepene gjør at mangfoldet og opplevelsesverdienen
av området blir berørt.

i deler
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Inngrepene i Kosvatn er store og vil redusere opplevelsesmulighetene.

Områdets urørthet og stillhet reduseres slik at både

egenverdien og den regionale verdien for friluftsliv blir sterkt
redusert.

Vannet vil få en vannstandsvariasjon

på 6 meter, noe

som får virkning på områdets egnethet for fotturer, skiturer og
vannbaserte aktiviteter.
Kosvatn er grunt på flere større partier, slik at vannspeilet vil
endres fullstendig.

Badeplassene og sandstrendene blir uegnet for

dagens formål, og padling blir vanskeligere
partier langs magasinkantene
delegge

Store brune

på grunn av 5 meters senkning vil

opplevelsesmuligheter

uinteressant

foreta.

og egnethet.

Og omr&det vil bli

for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter

i den

umiddelbare nærhet av vannet.
Ved Hattfoss blir det demning der det idag er bro (Fig. 8).
kanal og pumpe skal fre

En

vannet fra de dypere partiene gjennom de

grunne partiene til inntaket.

Landskapsendringene

vil bli sær-

deles store i dette området, blant annet også fordi vannet er
svært grunt her.
Inngrepene vil gi store ne ative konsekvenser for tradis 'onelt
friluftsliv.
Begrunnelsen
(i)

er fdlgende (jf vedlegg 3):

Store inngrep gjr

at mangfoldet og opplevelsesverdien

blir

vesentlig redusert.
(ii) Vassdragsområdet
luftslivsområder

er et av få gjenværende relativt urørte frii regionen.

De planlagte inngrepene får

direkte, Ødeleggende virkning for friluftsliv.
(iii)Det finnes ingen alternative urørte friluftslivsområder
tilsvarende kvaliteter innen regionen.

med
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V

Vannfbringen
redusert.

Y

V

E

-

V

i elva nedenfor utlpet

fra Kosvatn vil bli vesentlig

Det fremgår av planene at det vil bli en minstevann-

føring på 200 1/s.

Effekten av dette er lite i et såpass bredt

vassdrag med jevnt fall.

Det opprettholdes et vannspeil på

vannene, men gjennomstrømningen

blir svært liten.

Oppdemming og kanalisering av de østlige områdene, med en magasinering ved Tjonna/Skogstjern,
standsvariasjon

vil gi et magasin med 6 meters vann-

i myrområdene ved de to tjernene.

En (gravet)

tunnell skal gå i myrdraget mellom Ystevatn og magasinet.
Konsekvensene

blir

iddels store ne ative for tradis'onelt fri-

luftsliv o

h tteliv ved endringene fra Kosvatn og ned til utlbpet

av Kosana.

Det blir sma ne ative konsekvenser for tradis 'onelt

friluftsliv av reguleringene i de østlige partiene.
Begrunnelsen er fdlgende:
(ii) Vassdragsområdet
luftslivsomrader
(v)

er et av få gjenværende relativt urørte frii regionene.

Inngrepene gjpr at mangfoldet og opplevelsesverdiene
av området blir berørt.

(vi) Dagens bruk blir bare i noen grad berørt.

i deler

-

Figur 32.
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Konfliktgradering av delområdene etter ulike kategorier friluftsliv med utgangspunkt i verdivurderingene (Fig. 31) og konsekvenskriterieoppsettet (vedlegg 3).

OMRADE
GUNNARSVATN
GUNNARSANI

KATEGORI
ENDRETE
ENDRET
FRILUFTSLIV OPPLEVELSES- EGNETHET
MULIGHETER
TRAD
MOD
AN.UT

-l

-3

TRAD
MOD
AN.UT

-2

TRAD
MOD
AN.UT

-l

MYGLEVATN TRAD
MOD
VALLEBROKK MV. AN.UT

-3

BJØRNDALSVATN

KOSVATN

-l

-

SAMLET
KONFLIKTGRAD
-l

-3

-3

-2

-2

-2
0
-1

-4

-3

-3

-3

Tegnfork1 aring, som fig . 3 1.

ENDRET
REGIONAL
FL-VERDI

- 1

0
-1

0

0

0

-2

-2

-2

0

0
0

-2

-2

0
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9.

KDNKLUS.JDN

Kos&nas nedbdrfelt utgjr

en stor lokal og regional potensiell

ressurs for friluftsliv, hytteliv og rekreasjon.
Området er et av svært få gjenværende, urørte natur- og turområder
på sørvestlandet.

Området er svært godt egnet for både sommer- og

vinteraktiviteter,

fordi klimaet er godt om sommeren og snøfor-

holdene er gode om vinteren.

Vannene er svært godt egnet for

vannbaserte aktiviteter, og terrenget er småkupert, åpent og lettgått for fotturer og skiturer.

Flere hundre private hytter med

eiere fra Agder og Rogaland viser områdets regionale verdi for
hytteliv.
Konfliktene med friluftslivet ved en regulering av Kosana blir
svært store.
utgjr

Gunnarsvatn, Gunnarsåni og Kosvatn er områder som

verdifulle deler av hele det friluftsomrdet

ligste delene av nedbrfeltet

omfatter.

som de nord-

Friluftslivet blir svært

skadelidende ved en regulering slik den er planlagt.

urørte

naturområder, hvor vannbaserte aktiviteter og skioverfart om vinteren står sentralt, vil miste sin potensielle regionale verdi for
friluftsliv med magasinering av Gunnarsvatn og tørrlegging av
Gunnarsåni og i Kosvatn.
Tapping av magasinene vinterstid etter at isen har lagt seg, vil
lett danne overvannsproblemer

og dermed delegge

skilpypene over

vannene på ettervinteren.
Tapping av magasinet om sommeren vil lage randsoner rundt Gunnarsvatn som blir uegnet for bruk (kratt, myr, vegetasjon som er lagt
under vann) samt adkomst til vannet.
Gunnarsvatn og Bjrndalsvatn
luftsomr#dene.

Trrlegging

av Ani mell om

vil redusere verdien av disse fri-

Delvis trrlegging

av Kosvatn gjr

omradet uegnet

for friluftsliv og rekreasjon.
En halvering av nedtapping av Gunnarsvatn
områdets yegnethet for friluftsliv.

(4 meter) vil ikke endre

-

En regulering av Kosna

70
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far svært store negative konsekvenser for

friluftsliv, hytteliv og rekreasjon, både hva angår dagens bruk og
områdets potensielle lokale og regionale friluftslivsverdi.
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10.

AVBØTENDETILTAK

Dersom det blir gitt konsesjon for regulering etter de foreliggende planer, vil enkelte forhold lempe uegnetheten for friluftsliv.
(i)

Magasinene br

tappes - fr

isen har lagt seg

- etter 1 . aug. (fellesferien) .
(ii) Minstevannfringen

br

ligge betrakelig over 200 1/s.

(iii)Dersom det blir store problemer med isoppstuving og overvann,
br

det opparbeides skilyper

rundt Gunnarsvatn, Bjrndals-

vatn og Kosvatn.
(iv) Det kan lages terskler i Kosvatn, slik at et visst vannspeil
kan opprettholdes.

Det er flere naturlige terskelplasser på

de smaleste partiene i sydlige deler av vannet.

11. ETTERUNDERSØKELSER
Det er ønskelig å foreta etterundersøkelser i friluftsliv dersom
Kosåna blir regulert.
konsesjonsvilkårene.

Etterundersøkelsene bør i tilfelle inngå i
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VEDLEGG 1
ULIKE FORMER FOR FRILUFTSLIV OG UTENDØRSAKTIVITETER

SLIK EN HAR

INNDELT AKTIVITETENE FOR BRUK I KONSEKVENSANALYSER

FOR VASSDRAGS-

REGULERINGER

TRADISJONELT

FRILUFTSLIV omfatter aktiviteter som er tilpasset en
ekstensiv utnyttelse av naturen og aktiviteter
som ikke forutsetter særlig grad av tilrettelegging og tekniske inngrep og aktiviteter hvor
naturopplevelsen
står sentralt.
F.EKS. fotturer, skiturer, bading, padling,
haostings- og sankingsturer,
jakt- og fisketurer.

MODERNE

FRILUFTSLIV

omfatter aktiviteter som er tilpasset en mer
intensiv utnyttelse av naturen og aktiviteter
som forutsetter større grad av tilrettelegging
og tekniske inngrep og aktiviteter som har færre
opplevelsesmuligheter
av natur fordi de forutsetter tekniske inngrep.
F.EKS. trening, sykling,
gliding, jogging.

ANDRE

windsurfing,

hand-

UTENDØRSAKTIVITETER
omfatter aktiviteter som forutsetter en
intensiv utnyttelse av naturen og aktiviteter
som forutsetter stor grad av tilrettelegging
og
ulike tekniske inngrep og aktiviteter hvor
naturopplevelsen
kan stå sentralt, men hvor
mulighetene for naturopplevelse
er betydelig redusert som følge av tilrettelegging
og tekniske
inngrep.
Aktiviteter hvor motoriserte hjelpemidler tas i bruk for 5 utfore selve aktiviteten.
F.EKS. hytteliv,
snøscooterkjøring

rasting,
mv.

motorbåtturer,

idrett,

VEDLEGG2
KRITERIEOPPSETT FOR VERDIVURDERINGER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED
STORTINGSMELDING NR. 63 (1984-85) OM SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

==

xx

Omradeverdi
kt

k

svert
liten

stor
verdi

verdi***=

stor

=

verdi

middels

stor

verdi

Karakteristikk
Mangfoldet
gjør at opplevelsesverdien
i landskapet
er
svært stor både når det gjelder
naturforholdene
og eventuelle
kulturpregete
elementer.
Vassdragsområdet
er et av de få gjenværende
ur rte naturområder
hvor regionale,
eventuelt
nasjonale,
friluftslivsinteresser
er viktige
eller forventes
å bli av betydning.
Vassdragsområdet
er av en slik størrelse
sammen med andre viktige
friluftsområder,
sjonene
innen området
gir godt grunnlag
friluftsliv.
Vassdragsomrgdet
ter i de store
opplevelsesverdi
interessene.

eller de henger
slik at variafor ulike typer

inneholder
et av
enverende
elemendalforene,
f.eks. fossefall,
som har stor
for friluftslivogleller
rekreasjons-

Vassdragsområdet
alene eller knyttet
sammen
råder, er av nasjonal/internasjonal
verdi.
k

k

Mangfoldet
er av stor

med

Deler av vassdragsområdet
men disse er av relativ
og rekreasjonsinteressene.

er særlig

mangfold

og opplevelsesverdier

k

Det er ikke
av betydning
Bruken

re

av

ionalt

er betydelig

knyttet
spesielle
for friluftslivet

omrgdet

nivå.

er

svert

og

påvirket

for det
områder

av lokal,

av varige

opplevelsesverdier
til området.

begrenset

av

er moderate.

Dagens bruk er moderat
og er hovedsakelig
tuelt regional
karakter.
Vassdragsområdet

stor,

er påvirket
av varige inngrep,
liten betydning
for friluftslivs-

Vassdragsområdet
er av særlig stor betydning
lokale
friluftslivet
som mangler
tilsvarende
samme kvalitet.
Områdets

om-

og opplevelsesverdiene
knyttet
til landskapet
betydning
for friluftslivsinteressene.

Dagens bruk av området
til friluftsliv
det finnes f
alternative
omrader.

k

andre

bade

pglokalt

even-

inngrep.
som

er
og

VEDLEGG3
KRITERIEOPPSETT FOR KONSEKVENSVURDERINGER UTARBEIDET I FORBINDELSE
MED STORTINGSMELDING NR. 63 (1984-85) OM SAMLET PLAN FOR VASSDRAG.

Konsekvens
verdi

Kriterier

- l

Meget store
neg. konsekvenser

Store inngrep gjør at mangfoldet
verdien blir vesentlig
redusert.

og opplevelses-

Vassdragsomrdet
er et av de fa gjenverende
tivt urørte friluftsområder
i regionen.
De planlagte
inngrepene
3r
virkninger
for dagens bruk.

direkte,

Rekreasjonsinteressene

vesentlig

blir

rela-

odeleggende
berørt.

Det fins ingen alternative
friluftslivsområder
med
tilsvarende
kvaliteter
innenfor regionen ogleller
landsdelen.
-3

Store
negative
konsekvenser

Inngrepene
gjør at mangfoldet
og opplevelsesverdien
i deler av området blir berørt.
Vassdragsområdet
er et av de få gjenverende
relativt urorte vassdragsområder
innenfor
regionen,
men
det fins alternative
områder,
selv om disse kan
være av mindre verdi.
De planlagte
inngrepene
virker til en viss grad inn
på dagens bruk, og det finnes få alternative
omrider av samme kvalitet.

-2

Middels neg.
konsekvenser

Det er beskjedne
utbyggingsomradet.

friluftslivsinteresser

Inngrepene
er av begrenset
levelsesverdiene
ikke blir

knyttet

til

omfang slik at oppvesentlig
berørt.

Dagens bruk blir bare i noen grad berørt, og det
finnes gode alternative
områder innenfor region og
lokalsamfunn.
- 1

Små negative
konsekvenser

Vassdragsområdet
Vassdragsområdet
av betydning.

har liten
inneholder

verdi
ikke

for friluftslivet.
opplevelsesverdier

Reguleringen
virker i liten grad inn på dagens
bruk, og det finnes gode, i enkelte tilfelle bedre,
alternative
områder.
0

Ingen konsekvenser

Friluftslivsinteressene
i vassdragsområdet
ikke eller i helt ubetydelig
grad.

berøres

VEDLEGG4
Ved en vektlegging av de tre verdimålene samt en regional helhetsvurdering, skal en verdi- og konsekvensvurdering
grunn i faggruppens kriterieoppsett
For hver av hovedparametrene
verdivurderingene.

foretas med bak-

(vedlegg 2 og 3).

har en satt opp en firedelt skala for

Summen av de enkelte verdivurderinger

for opp-

levelse, egnethet og bruk skal munne ut i en vurdering av områdets
verdi for friluftsliv/utendorsaktiviteter.

Den regionale helhets-

vurdering trekkes inn i tillegg til de tre hovedparametrene.
Den firedelte skala for de tre hovedparametrene
OPPLEVELSE
- Svert store opplevelsesmuligheter
- Store opplevelsesmuligheter
- Middels store opplevelsesmuligheter
- Sm& opplevelsesmuligheter
EGNHETHET
- Svert godt egnet
- Godt egnet
- Middels godt egnet
- Lite egnet
- - (ingen)
DAGENS BRUK
- Svrt

mye brukt

- Mye brukt
- Middels stor bruk
- Liten bruk
- - (ingen)
REGIONAL BETYDNING FOR FRILUFTSLIV
- svert stor
- stor
- middels stor
- liten
- - (ingen)

er som flger:

VEDLEGG 5.
BRUKERUNDERSØKELSEN
Datagrunnlaget
skelse

i brukerundersøkelsen

baserer seg på en under-

blant samtlige hytteeiere langs vassdraget, som det har

vært praktisk mulig

finne navn og adresse på.

hytteeierforeningene

Dels ved hjelp av

og enkeltpersoner og ikke minst med velvillig

bistand fra Vest-Agder Elektrisitetsverk,

(Agder Oppmåling A/S),

ble det en liste på 180 hytteeiere i området. Samtlige av disse
fikk tilsendt et sprreskjema
besvart skjemaet.
undersbkelsen,

(se neste side). Av disse har 61

Over halvparten av hytteeierne som har svart på

har hytte ved Bjrndalsvatn,

mens 20% har hytte

langs Gunnarsåni og om lag 3% ved Kosvatn.
Etter som man har konsentrert seg om hytteeiere og grunneiere i
området, har en ikke fanget inn den mer sporadiske bruken av området.

Det er rimelig

livsutvere
mengden.

anta at også disse mer lokale frilufts-

vil utgjbre en vesentlig andel av den totale brukerLokale brukere har gjerne ikke behov for hytte i om-

r&det. Turister pa ferieopphold og gjennomreise kan utgjre

en be-

tydelig brukerandel særlig på grunn av områdets lette tilgjengelighet og gode egnethet for tradisjonelle friluftslivsaktiviteter.
Tallmaterialet

vil derfor ikke indikere den fullstendige bruken av

området. Undersøkelsen viser bare hvordan hytteeierne i området
benytter vannene, vassdraget og terrenget omkring.
Det foreligger heller ikke noen undersøkelse blant hytteeiere ved
Bispestolen,
Apåsdal.

på vei inn til Apasdal, eller blant hytteeiere ved

Noen stikkprøver viser imidlertid at disse bruker-

gruppene til en viss grad benytter Kosvatn til bading og soling om
sommeren.

Vinteraktivitetene

synes imidlertid å være mer rettet

mot områdene mellom Apåsland og Roland.

KOSANA - FRILUFTSLIV
1.

N

M

Enkeltperson
Familie
Lag
Skole
Forening

- antall
- navn
11

"

Hjemsted
Kommune
Kjønn
.. .. .
Yrke
Grunneier
i
Hytteeier
i
Hvor ligger

R

y N

G

V R

ANE

A ER

VOR I

MRD

7.

R

IVR

R
T PS
ATTRAKTIVE?

U

E

I UFS

MRADER

U

.
.

UFTSLIV

E

U DERE

U DERE

EE

Nei
Nei
kartkopi)

R

E

Dagsopphold

R

U

E

RA ET
helger

R LUFT LIV?
skriv
f.eks.:
"bading/soling

IV

EE

Y

ETE

S

R

"skiturer
til
ved Bjorn-

MR DE?

PS

LTF

L

1-3

ET?

?

Hvorfor?

RU

MR

vinter

kartkopi
eller
til
Gunnarsvatn",

U

.

hst

RIV R

IVER

T

(Tegn inn på vedlagte
Snfjell",
sykkeltur
dalsvatn"
.)

VOR

IVER
.

KT V TE ER

.
.
.
.

R

sommer

KE

& alder

.
.
. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
Alder
.
området
JA
området
JA
hytta
(merk av med
p vedlagte

Var

V

11
11

E

3.

medlemmer
laget
skolen
foreningen

på

dager

ferier

N

ILKEN

R

ERDI

EN R

U
V

V

SVÆRT
STOR VERDI

ERE DET HAR FOR
T

R

STOR
VERDI

?

EG DERE A

MIDDELS
STOR VERDI

RIVE DE

INGEN
VERDI

LITEN
VERDI

fotturer
jakt
fiske
skiturer
bærplukking
bading
padling

Hvor?

R U
TS V
D E
Hvilken årstid? Hvike aktivitet?

?

11. Vil det få noen virkning for din/deres bruk av området til
friluftsliv, dersom kraftutbyggingsplanene blir gjennomført?
Evt. hvilken virkning?
Oppdemning av Gunnarsvann med en demning på 10 m (H) x 150/200 m
(L), og nedtapping normalt i begynnelsen av vinteren samt i lpet
av sommeren (hbyeste reg. vannst. 333.8 og laveste reg. vannst.
324.0, nåvær. vannst. 325).

Oppdemning av Bjrndalsvatn/Kosvatnet
med en demning på 3 m (H) x
30/40 m (L) og fylling og tapping flere ganger i lpet av sommeren
(hbyeste reg. vannst. 292.4, laveste reg. vannst. 289.4, n&var.
vannst. 291/290).

Eptevann frt

i kanal mot dam i Skogstj.

12. Navn på andre personer og brukergrupper du mener br
spbrreskjemaet:
Navn og adresse:

f

dette

(suppler evt. pa eget ark)
13. Ditt eget navn:
(dersom du ikke nsker
Send svarene til:

vere

anonym)

..

Hanne Toftdahl, Vassdragsforsk, Univ. i Oslo
Boks 1037, Blindern, O0315 OSLO 3

TAKK FOR

HJELPEN

VEDLEGG

6.

DETALJERT

KART OVER PRIVATE HYTTER

I OMRÅDET

Fåes ved henvendelse til Vest-Agder E.verk/Agder Oppmåling A/S.

PUBLISERTE
RAPPORTER
Arsberetning
1975.
Nr. 1 Naturvitenskapelige
interesser
i de vassdragsom behandlesav kontaktutvalgetfor verneplanen
for vassdrag1975-1976.
Dokumentasjonen
er utarbeidet
av: Cand.real.
E. Boman,cand.real.
P.E.
Faugli,cand.real.
K. Halvorsen.Særtrykkfra NOU 1976:15.
Nr. 2 Faugli,P.E. 1976. Oversiktover våre vassdragsvernestatus.(Utgått)
og vannkraftutbygging.
ForeNr. 3 Gjessing,J. (red.)1977. Naturvitenskap
drag og diskusjoner
ved konferanse5.-7. desember1976.
Nr. 4 Arsberetning
1976 - 1977.
(Utgått)
Nr. 5 Faugli,P.E. 1978. Verneplanfor vassdrag./ Nationalplan for protecting riverbasinsfrom powerdevelopment.Særtrykkfra Norskgeogr.
Tidsskr.31. 149-162.
Nr. 6 Faugli,P.E. & Moen,P. 1979. Saltfjell/Svartisen.
Geomorfologisk
oversiktmed vernevurdering.
Nr. 7 Relling,0. 1979. Gaupnefjorden
i Sogn. Sedimentasjon
av partikulært
materialei et marintbasseng. Prosjektleder:K. Nordseth.
Nr. 8 Spikkeland,
I. 1979.
Hydrografi
og evertebratfauna
i innsjer i Tovdalsvassdraget
1978.
Nr. 9 Harsten,s. 1979. Fluvialgeomorfologiske
prosesseri Jostedalsvassdraget. Prosjektleder:J. Gjessing.
Nr. 10 Bekken,J. 1979. Kynna. Fugl 0g pattedyr. Mai - Juni 1978.
Nr. 11 Halvorsen,
G. 1980. Planktoniske
og littoralekrepsdyrinnenforvassdrageneEtna og Dokka.
Nr. 12 Moss,O. & Volden,T. 1980. Botaniskeundersdkelser
i Etnasog Dokkas
nedbrfelt med vegetasjonskart
over magasinomr&dene
Dokkfldy0g Rotvoll/
Rdssj@en.
Nr. 13 Faugli.P.E. 1980. Kobbelvutbyggingen
- geomorfologisk
oversikt.
Nr. 14 Sandlund,T. & Halvorsen,
G. 1980. Hydrografi
og evertebrater
i elver
og vann i Kynnavassdraget,
Hedmark,1978.
Nr. 15 Nordseth,K. 1980. Kynna-vassdraget
i Hedmark. Geofaglige
og hydrologiskeinteresser.
Nr. 16 Bergstrdm,
R. 1980. Sj&vatnomradet
- Fugl og pattedyr,juni 1979.
Nr. 17 Arsberetning
1978 og 1979.
Nr. 18 Spikkeland,
I. 1980. Hydrografi
og evertebratfauna
i vassdragene
i Sjåvatnomradet,
Telemark1979.
Nr. 19 Spikkeland,
I. 1980. Hydrografi
og evertebratfauna
i vassdragene
på Lifjell,Telemark1979.
Nr. 20 Gjessing,J. (red.)1980. Naturvitenskapelig
helhetsvurdering.
Foredrag og diskusjoner
ved konferanse17.-19. mars 1980.
Nr. 21 Rd&stad,
O.W. 1981.
Fugl 0g pattedyri Veg&rsvassdraget.
Nr. 22 Faugli,P.E. 1981. Tovdalsvassdraget
- en fluvialgeomorfologiske
analyse.
Nr. 23 Moss, 0.0. & Næss, I. 1981. Oversiktover floraog vegetasjon
i Tovdalsvassdragets
nedbrfelt.
Nr. 24 Faugli,P.E. 1981. Gra - en geofagligvurdering.
Nr. 25 Bogen,J. 1981. Deltaeti Veitastrondsvatn
i Ary-vassdraget.
Nr. 26 Halvorsen,
G. 1981. Hydrografi
og evertebrater
i Lyngdalsvassdraget
i
1978 og 1980.
Nr. 27 Lauritzen,S.-E. 1981. Innf@ringi karstmorfologi
og speleologi.
Regionalutbredelse
av karstformer
i Norge.
Nr. 28 Bendiksen,E. & Halvorsen,
R. 1981. Botaniskeinventeringer
i Lifjellområdet.
Nr. 29 Eld&y,S. 1981. Fugl i Bjerkreimsvassdraget
i Rogaland,med supplerende
opplysninger
om pattedyr.
Nr. 30 Bekken,J. 1981. Lifjell. Fugl og pattedyr.
Nr. 31 Schumacher,
T. & LØkken,S. 1981.
Vegetasjonog florai Grimsavassdragetsnedbirfelt.
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Arsberetning1980.
Sollien,A. 1982. Hemsedal. Fugl og pattedyr.
Eie, J.A., Brittain,J. & Huru,H. 1982. Naturvitenskapelige
interesser
knyttettil vann og vassdragp Varangerhalvya.
Eidissen,B., Ransedokken,
.K. & Moss,0.0. 1982. Botaniskeinventeringerav vassdragi Hemsedal.
Drangeid,S.0.B.& Pedersen,A. 1982. Botaniskeinventeringer
i Vegårvassdragets
nedbirfelt.
Eie, J.A. 1982. Hydrografiog evertebrater
i elverog vann i Grimsavassdraget,
Opplandog Hedmark,1980.
Del I. Halvorsen,G. 1982. Ferskvannsbiologiske
undersøkelser
i Joravassdraget,
Oppland,1980.
Del II. Blakar,I.A. 1982. Kjemisk-fysiske
forholdi Joravassdraget
(Dovrefjell)
med hovedvektpå ionerelasjoner.
Nordseth,K. 1982.
Imsa og Trya. Vurderingav geo-faglige
interesser.
Arsberetning
1981.
Eie, J.A. 1982. Atnavassdraget.Hydrografi
og evertebrater
- En oversikt.
Faugli,P.E. 1982. Naturfaglige
forhold- vassdragsplanlegging.
Innlegg med bilagved Den 7. nordiskehydrologiske
konferanse1982.
Sonerud,G.A. 1982. Fugl 0g pattedyri Atnasnedbrfelt.
Jansen,I.J. 1982. Lifjellområdet
- Kvartærgeologisk
og geomorfologisk
oversikt.
Faugli,P.E. 1982. Bjerkreimvassdraget
- En oversiktover de geofaglige
forhold.
Dalviken,K. & Faugli,P.E. 1982. Lomsdalsvassdraget
- En fluvialgeomorfologisk
vurdering.
Bjornestad,
G. & Jerstad,K. 1982. Fugl 0g pattedyri Lyngdalsvassdraget,Vest-Agder.
Sonerud,G.A. 1982. Fugl og pattedyri Grimsasnedb@rfelt.
Bjerke,G. & Halvorsen,G. 1982. Hydrografi
og evertebrater
i innsjer
og elver i Hemsedal1979.
Bogen,J. 1982. MØrkrivassdraget
og Feigumvassdraget
- Fluvialgeomorfologi.
Bogen,J. 1982. En fluvialgeomorfologisk
undersdkelse
av Joravassdraget
med breomrdet Sn@hetta.
Bendiksen,E. & Schumacher,
T. 1982. Floraog vegetasjoni nedbdrfeltenetil Imsa og Trya.
Bekken,J. 1982. Imsa/Trya.Fugl og pattedyr.
Wabakken,P. & Sirensen,P. 1982. Fugl 0g pattedyri Jorasnedbrfelt.
Sollid,J.L. (red.)1983. Geomorfologiske
og kvartærgeologiske
registreringermed vurderingav verneverdier
i 15 tiarsvernede
vassdragi
Nord- og MidtNorge.
Bergstrom,R. 1983. Kos&navassdraget.
Ornitologiske
undersdkelser
1981.

Sirensen,P. & Wabakken,P. 1983. Fugl og pattedyri Finnasnedbrfelt. Virkningerved planlagtkraftutbygging.
Bekken,J. 1983. Frya. Fugl og pattedyr.
Bekken,J. & Mobæk,A. 1983. Ornitologiske
interesser
i SØkkundasutvidedenedb5rfelt.
Skattum,E. 1983. Botaniskbefaringav 11 vassdragpå sørog Østlandet. Rapporttil Samletplan for forvaltning
av vannressursene.
Eld&y,S. & Paulsen,B.-E. 1983. Fugl i Sokndalsvassdraget
i Rogaland,
med supplerende
opplysninger
om pattedyr.
Halvorsen,G. 1983. Hydrografiog evertebrater
i Kosånavassdraget
1981.
Drangeid,S.0.B.1983. Kosåna- Vegetasjon
og Flora.
Halvorsen,G. 1983. Ferskvannsbiologiske
undersdkelser
i R&k&vatnområdet,Lom og Skjåk,Oppland.

O.K. & Moss, 0.0. 1983. BotaniskeunderNr. 65 Eidissen,B., Ransedokken,
s&kelseri Finndalen.
i Sokndalsvassdraget
Nr. 66 Spikkeland,I. 1983. Hydrografiog evertebratfauna
1982.
- En geofagligvurdering.
Nr. 67 Sjulsen,O.E. 1983. Sokndalsvassdraget
vassdrag.
Nr. 68 Bendiksen,E. & Moss, 0.0. 1983. Sdkkundaog tilgrensenade
Botaniskeunderskelser.
Nr. 69 Jerstad,K. 1983. Fugl og pattedyri Hekkfjellomrdet,Lyngdalsvassdraget.
Nr. 70 Bogen,J. 1983. Atnas delta i Atnsjen. En fluvialgeomorfologisk
undersbkelse.
interesserog konsekvenser
Nr. 71 Bekken,J. 1984. Øvre Glomma. Ornitologiske
av planlagtutbygging.
av Sokndalsvassdraget.
Nr. 72 Drangeid,S.0.B. 1984. Botaniskeundersdkelser
Nr. 73 Pedersen,A. & Drangeid,S.O. 1984. Flora og vegetasjoni Lyngdalsvassdragetsnedb@rfelt.
Nr. 74 Sjulsen,O.E. 1984. SØkkunda,Hedmarkfylke. Beskrivelseog vurdering
av geofagligeforholdog interesser.
Nr. 75 Skattum,E. 1984. Botaniskbefaringav 4 omrder i Hedmark. Rapport
til Samletplan for forvaltning
av vannressursene.
Nr. 76 Hveem,B. & Hvoslef,S. 1984. Flora og vegetasjoni Horgavassdraget,
Buskerud.
i ppland fylke;en fluvialgeomorfoNr. 77 Husebye,S. 1985. Finnavassdraget
logiskundersdkelse
og geofagligvurdering.
krepsdyri Øvre GlommaNr. 78 Halvorsen,G. 1985. Hydrografiog strandlevende
området.
underskelseri Kil#vassdraget,
Nr. 79 Bergstrom,R. 1985. Ornitologiske
Fyresdal,1984.
planktonog strandlevende
krepsdyri
Nr. 80 Halvorsen,G. 1985. Hydrografi,
Kilavassdraget,
Fyresdal,sommeren1984.
Nr. 81 Steinnes,A. & Hveem,B. 1985. Vegetasjonog flora i Kilvassdraget,
Telemark.
underskelseri vassdragene
Nr. 82 Halvorsen,G. 1985. Ferskvannsbiologiske
Imsa og Trya, Hedmarkfylke.
Nr. 83 Steinnes,A. 1985. Floraog vegetasjoni Øvre Otra, Aust-Agder.
og referansevassdrag.
Foredrag
Nr. 84 Gjessing,J. (red.)1985. Forskningsog diskusjonerved seminar17. - 19. april 1985.
Nyset-Steggje.Fagrapportfor friNr. 85 Toftdahl,H. 1985. Friluftssliv
luftslivmed verdi-og konsekvensvurdering
av tilleggsprosjekt
i Nysetog Steggje-vassdragene.
Nr. 86 Sjulsen,O.E. & Faugli,P.E. 1985. Geofagligbefaringav 11 vassdragpå
sør- og Østlandet. Rapporttil Samletplan for vassdragprosjektet.
Nr. 87 Sjulsen,O.E. & Andersen,Ø.B. 1985. Kilåvassdraget.Beskrivelseog
vurderingav de geofagligeforhold.
Nr. 88 Andersen,.B. & Faugli,P.E. 1986. Landskap- Takrennevest, Jostedalen.
Nr. 89 Faugli,P.E., Andersen,Ø.B., Husebye,S. & Sjulsen,O.E. 1986. Vassdragsreguleringer
og geofag. En oversiktover kunnskapsnivået.
Nr. 90 Toftdahl,H. 1986. Friluftsliv
og andre utenddrsaktiviteter
langsvestsideelvenei Jostedalen.
Nr. 91 Husebye,S. & Faugli,P.E. 1986. Flerbruksplan
for vassdragi Gudbrandsdalen,
fluvialgeomorfologisk
oversikt.
Nr. 92 Elven,R. & Hveem,B. 1986. Øvre Glåma. Botaniskeverdierog konsekvenserav planlagtutbygging.
og viltinteresser.
Nr. 93 Bekken,J. 1986. BrokkeAust-Agder. Ornitologii Jrpelandsvassdraget.Ei verdi-og
Nr. 94. Vistad,O.I. 1986. Friluftsliv
konsekvensvurdering
i sambandmed konsesjonssknadenfor vassdraget.

Walseng,B. & Halvorsen, G. 1986. Flerbruksplan
for vassdrag i Gudbrandsdalslagen,
limnologisk
oversikt.
G. 1986. Kilåvassdraget,
Telemark fylke.
Forventede
96 Halvorsen,
endringer
i vannkvaliteten
som fdlge av planlagt
kraftutbygging.
97 Moss, 0.0. & Skattum, E. 1986. Vegetasjon og flora i Atnas nedbdrfelt.
innen
98 Faugli, P.E. & Husebye, s. 1986. Anvendt fluvialgeomorfologi
vannbruksplanlegging.
Vassdragsutbygging
og aktive fluviale
prosesser
belyst ved eksempler.
Foredrag holdt ved NHP - symposium i Kbenhavn
6.-8.2.1986.
og hydrologisk
vur99 Nordseth, K. 1986. Øvre Glomma. En geomorfologisk
dering.
100 Husebye, S. & Faugli, P.E. 1986. Josted@la - Utbygging/vern/forskning
En fluvialgeomorfologisk
analyse.
101 Bergstrom, R. 1986. Viltunderskelser
i Kosnavassdraget,
Agderfylkene
1985.
102 Flugsrud, K. 1986. Flerbruksplan
for vassdrag i Gudbrandsdalen - Oversikt over botaniske undersdkelser.
103 Husebye, S. & Hole, L.E. 1986. Flerbruksplan
for vassdrag i Gudbrandsdalen - Fluvialgeomorfologisk
befaring og vurdering.
104 Walseng, B., Brittain,
J.E. & Halvorsen, G. 1986. Flerbruksplan
for
vassdrag i Gudbrandsdalen
- Limnologiske befaring,
september 1985 og
juli 1986.
105 Halvorsen, G. 1986. Flerbruksplan
for vassdrag i Gudbrandsdalen - Vurdering av delvassdragenes
type- og referanseverdi.
Oversikt over faglige interessante
elvestrekninger/lokaliteter.
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