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Brokke-prosjektet innebærer overføring av en rekke av Otras sidevassdrag i Valle og Bykle kommuner. En kvalitativ registrering av
viktige fugle- og pattedyrarter er foretatt ved befaring og ved
innsamlig av data fra lokalkjente.
De viktigste viltartene i den sørlige del av området er elg og
lirype, i den nordlige delen kommer villrein i tillegg. Pattedyrfaunaen er middels artsrik. Av de store rovdyra opptrer gaupe
regelmessig, og det foreligger også godtatte observasjoner av
bjrn i nyere tid. Bever er vanlig, fra dalbunnen til over 9OO
m o.h. Den sårbare arten oter forekommer fortsatt som streifdyr.

Ande- og vadefugler er svakt representert, mens rovfugler og
ugler har mange arter hekkende. Blant dem regnes kongeørn,
jaktfalk og hubro som sårbare. Lirype og fjellrype har normal
forekomst, mens orrfugl og storfugl har vært fåtallige, men nå
er inne i en oppgangsperiode.
De aktuelle sidevassdragene er blant de siste i regionen som
lper upavirket fra fjell til dalbunn. Utbygging vil innskrenke
leveområdene for vanntilknyttede fugler, bever, mink og oter.
Andre viltarter vil påvirkes ved at beitetilbud og -kvalitet
forringes og ved at tilgangen pa vann i trketiden
reduseres.
Veiådalen og Bj¢rnarådalen er de mest verdifulle delområdene i
viltsammenheng.
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INNLEDNING
Underskelsen ble utfrt etter oppdrag fra Vassdragsforsk,
Universitetet i Oslo. Feltbefaringer og innsamling av data fra
lokalkjente ble utført 1-8 juni 1985. Supplerende opplysninger
er innhentet februar 1986.
Konsulent Sigurd A Svalestad ved Miljvernavdelingen hos fylkesmannen i Aust-Agder laget i 1983 en rapport om vilt i området.
Denne er tatt inn i Samlet plan for vassdrag-beskrivelsen av utbyggingsprosjektet (Samlet plan 1984). En rapport fra Atlasprosjektet under Norsk Ornitologisk Forening (Bengtson 1984) viser
de ulike fugleartenes hekkeutbredelse innen undersøkelsesområdet.
Slik utbyggingsplanene var kjent da feltarbeidet ble utført,
skulle Veiå tas inn på tunnel nær brua ved riksvei 45. Av den
grunn ble strekningen ovenfor (HusebyAni) ikke nærmere underskt.
Særlig når det gjelder pattedyropplysninger og brukerinteresser
har jakt- og fiskeoppsynsmann Eivind Mauland, viltnemndformennene Tarald Flatland (Valle) og Eivind Trydal (Bykle) og Olav
J Tveit vært til stor hjelp.
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OMRADEBESKRIVELSE

Beliggenhet
De planlagt overførte vassdragene i Brokke-prosjektet har
nedbrfelter
innen kommunene Bykle, Valle og Bygland i
Aust-Agder. Vassdragene i sør ligger på vestsida av Otra
(figur 1). I nord ligger vassdragene øst for Otra (figur 2).
Området i sør dekkes av M 711 kartblad 1413 II Valle, mens
nordområdet faller innenfor bladene 1413 I Urdenosi og 1413 IV
Botsvatn.

Regional karakteristikk
Naturgeografisk ligger området i overgangen mellom nordlig
boreal og alpin sone. I øst finner vi underregionen 33a Øvre
Setesdals og Telemarks skogområder. Karakteristisk er mye
moserik granskog i søkk og på dyp jord, smalkronet furu lokalt
på rabbene og et kraftig utviklet bjørkebelte. Det finnes ganske
store topografiske kontraster. I vest finner vi underregionen
35b Setesdalsheiene, med næringsfattig fjellgrunn og lite
lsmasser
(Nordisk Ministerr&d 1977).

Geologi/geomorfologi
Berggrunnen i hele området består av grunnfjell. Landskapet
preges dels av store høydeforskjeller, som i Bestelandsjuvet
(Kvernelvi) i sør og Veiådalen med Gloppefossen i nord, dels av
roligere former.
Fjellplatåene rundt dalen markerer rester av gamle landskapsformer og står i kontrast til de dype dalene som er dannet ved
is og smeltevannsaktivitet i løpet av istidene. De kraftig nedskArne dalene som Bjorbekken, Bj6rnar& og Veia renner i, flger
berggrunnens oppsprekkingsretning, og de store vannene ligger
også i samme retning. Breelvavsetninger finnes i bunnen av
hoveddalen og ved utlopet av Veidalen. Mens Edansfossen i
Vasstl&ni
(Bjgrnar&) blottlegger berggrunnens strk og fall
særlig fint, viser Gloppefossen med sitt tilpasningsgjel hvordan
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Brokke sør - området med vassdragene Strendetjørnbekken,
Kvernelvi (Bestelandså) og Kvernåni (Fjellskarå) med de
planlagte overføringstunneler. Kartet er fra Berdal (1986).
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Brokke nord - området med de berørte sidevassdrag
inntegnet. På nederste kart (Berdal 1986) er overføringstunneler og bekkeinntak markert.
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rennende vann omdanner en form som er laget under andre forhold
enn dagens (Samlet plan 1984).
En detaljert oversikt over
områdenes geologi/geomorfologi vil foreligge fra Vassdragsforsk
(Andersen & Sjulsen 1986).

Klima
IfØlge Nordisk Ministerråd (1977) ligger det aktuelle området på
overgangen mellom makroklimagruppene D3 0g Dz i Koppens
klassifikasjonssystem. Klimaet er strlingsinfluert med varme
somre og kalde vintre. Middeltemperaturen i januar er ca -4°c,
mens den i juli er 14-169C.
Arlig nedbdrmengde varierer fra ca
700 mm i dalene til ca 1500 i de høyereliggende deler.
Maritimitetsgraden er 15-20.

Vegetasjon
I nordområdet er vegetasjonen preget av den store variasjonen i
faktorer som næringstilgang, vanntilgang, lokalklima, terrengform og hyde over havet. Variasjonen gir grunnlag for et hyt
artsantall. Flere forekomster er plantegeografisk interessante,
idet artenes sørgrense går gjennom området. Veiåjuvet utmerker
seg ved & ha særlig mange krevende arter, og anses som egnet for
studier av lokalklimatisk variasjon, og for studier av de
spesielle Økologiske forhold i sprutesonen fra en foss (Samlet
plan 1984).
Vegetasjonen er mindre variert i sørområdet, og de menneskelige
inngrepene er ikke så omfattende. I den nordvendte lia ned mot
Kvernelvi er det ikke registrert merker etter hogst (Samlet plan
1984).

En detaljert rapport over områdenes vegetasjonsforhold foreligger fra Vassdragsforsk (Steinnes 1985).

UTBYGGINGSPLANER

(etter Berdal 1986)

I sr omfatter Brokke-prosjektet overfring av Kvernelvi og
Strendetjrnbekken ved Besteland og KvernAni (FjellskarA) ved
Rysstad. Disse vassdragene overføres via tunnel til Farå i nord
og videre via eksisterende tunnel til Brokke kraftverk.
I nord overfires VeiA,

Bjrnar,

Lyningsbekken,

Optestlbekken,
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Finndalsbekken og Bjorbekken via tunnel til Otra like øst for
Bykle sentrum, hvor toppen av Sarvsfossen stenges med en ca som
hy hvelvdam i betong. Fra Sarvsfossmagasinet skal vannet fres
i tunnel til Skarg kraftstasjon og ut i Botsvatn, som igjen er
inntaksmagasin for Brokke kraftstasjon.
I s6r er utlpet av lisle Myklevatn planlagt stengt med en
mindre betongterskel. Vannstanden vil variere med avløpet slik
som i dag. Tverrslag med tipp av utsprengt fjell vil bli
plassert i tilknytning til planlagt vintersportanlegg ved
Kvernåni (Fjellskarå).
I nord vil det naturlige utlpet fra Torvikvatn stenges med
betongterskel, og vannet ledes fram i tunnel til Edansfossen i
VasstOlAni. B&de her og lenger ned langs BjrnarA, mellom
Haugefet og Hagen vil tippmasser bli plassert. Også ved
tverrslag ovenfor gården Optestøl og i Bjorbekkdalen vil det bli
anlagt tipper.
I Trydalsbekken vil en minstevannføring på 2O 1/s bli opprettholdt. Ellers er ingen tiltak for minstevannføring planlagt.

VILTFOREKOMSTER

Artsrekkeflgen

er etter Norsk Zoologisk Forening (1976)

og Ree

(1981).

Pattedyr

Hare forekommer overalt i omrAdet, med strst tetthet i bjrkebeltet. Ingen delområder er fremhevet som spesielt gode for
denne arten.
Ekorn treffes jevnlig i barskogsområdene, ventelig med størst
tetthet i granskog.
Bever er vanlig i begge områdene, og den finnes langt opp mot
snaufjellet, som ved Revstjern 931 m o.h., nord for Torvikvatn
(Samlet plan 1984).
Spesielt synes øvre del av Kvernåni
(Rjupekilen/Bergsenden-området), Veiåa opp til Gloppefossen,
de stilleflytende deler av BjØrnarå og nederste to kilometer av
Trydalsbekken & vere gode beverbiotoper.
Rev er vanlig i begge områder.
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Biørn hadde fra gammelt en solid forekomst i disse traktene.
Nordområdet ligger nær Tokke/Fyresdal-området som har fast
bjrnebestand. Dyr er ogs& observert her i Setesdal, og
registrert som godtatt synsobservasjon (Kolstad et al. 1984).
Ryskatt

og snmus

synes & forekomme jevnt fordelt.

Mink er vanlig i alle vassdrag
svingningene i Otra gir tomrom
gode tilholdssteder for arten.
fisketomme (Samlet plan 1984),
borte.

som har fisk. Vannstandsunder isen. Dette synes å være
De to åene i sørområdet er
og her er minken naturlig nok

Mår var for ikke så mange år siden sjelden, men finnes i dag i
god bestand i begge områder.
Grevling finnes det en del av i lavere deler av områdene.
Oter var vanlig i områdene fram til 195O-tallet. I løpet av
196O-tallet ble den borte fra de siste tilholdsstedene, bl a
Botsvatn. I lpet av de siste 10 &rene er ikke engang streifdyr
registrert av jakt- og fiskeoppsynet i Setesdalsheiene. Mens
oppsynet har arbeidet mest i de hyereliggende deler av
området, har Eivind Trydal i en årrekke registrert fra ingen til
opptil tre tilfelle av spor hver vinter langs Otra på strekningen Bjrnar& - Sarvsfoss og langs Trydalsbekken til Optestl.
Denne ytterst sparsomme forekomsten av streifdyr har ikke vist
noen tydelig opp- eller nedgang. Det vestre sidevassdraget
LjosAni som munner ut i Otra ovenfor BjØrnarå, hadde også
streifdyr av oter fram til den ble utbygd. Eivind Mauland fikk i
1985 melding om spor etter et dyr nederst i Bjrnar,
og han
planlegger en mer detaljert registrering av artens status
tidligere og dens tilbakegang. Viltnemnda i Valle kjenner ikke
til nyere observasjoner av oter fra denne kommunen. Arten
betraktes som sårbar i norsk og nordisk sammenheng (Nordisk
Ministerråd 1982).
Gaupe er den eneste av de fire store rovdyra som forekommer
regelmessig innen områdene.
Hjort er registrert i nordområdet. Det er neppe snakk om noen
fast bestand.
Elg er utbredt i alle delområder opp til tregrensa. Om vinteren
står de fleste dyrene i hoveddalen og nederst i sidedalene.
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Samlet plan (1984) framhever BjØrnarådalen som et viktig vinterområde, og terrenget langs Trydalsbekken som viktig helårsområde. Den brede nederste del av Veiådalen er også viktig
elgterreng. Om varen flger dyrene for en del sn@smeltingen opp
mot fjellet. Det forekommer lite beiteskader på skog.
RAdyr fordeler seg i terrenget p& omtrent samme m&te som elg.
Samlet plan (1984) nevner Otradalføret mellom BjprnarAs og Veiås
utlp som vinteromr&de. R&dyrbestanden reguleres av strenge
vintre, selv om noe f6ring foregr.
Rein. Det er mest om vinteren villrein kommer i kontakt med de
planlagt utbygde områdene. Enkeltdyr og småflokker kan imidlertid treffes overalt til alle årstider. sørområdet har vært lite
brukt de siste årene, idet dyrene har holdt seg lenger nord og
vest. Vinterbeitekvaliteten er derfor god, og lokalkjente venter
at reinen skal komme tilbake.
I nordområdet går det trekkveier i nord-sør-retning på begge
sider av lisle Bjørnevatn og Torvikvatn. Disse trekkveiene er
imidlertid mindre brukt nå enn da det var tamreindrift.

Fugl
Andefuglene er en svakt representert gruppe i området. I
Stemtjern/Rundtjern-området like øst for Bykle sentrum ble
imidlertid minst 4 stokkandhanner og 2-3 krikkandhanner
observert under befaringen. Dette kan tyde på at et tilsvarende
antall hunner lå på reir i området. I tillegg ble en kvinand
hunn registrert. IfØlge Norsk Ornitologisk Forening, avd
Aust-Agders registreringer er dette et av de bedre andelokalitetene regionalt (OK Spikkeland pers. medd.). Også
Gryggjetveittjern og Hestetjern ved Bjrnar/Vasstl&
og
Kyrelitjern i nordøst er kjent som gode tjern for ender.
Sistnevnte tjern er med på verneplanen for myrer i Aust-Agder
(Samlet plan 1984).

I Bjørnarå ble en laksand hann observert. Arten er også
registrert med 4 par i Trydalsvatn varen 1985 (E Trydal pers.
medd.). Laksand har en sparsom utbredelse i indre deler av
fylket (Bengtson 1984).
Rovfuglene. Hbnsehauk og spurvehauk synes & hekke i begge
områdene, uten at det er vist til konkrete reirfunn. Fjellvåk er
ganske vanlig i de årene næringstilbudet er godt nok. De samme
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reirplasser er regelmessig i bruk.
Kongeørn har flere reirplasser fordelt på begge områdene, og ble
sett flere ganger i nordområdet under feltarbeidet. Særlig nordområdet har mange passende hekkeplasser både i hoveddalen og
sidedalene. Arten er tatt hensyn til i områdevis verdivurdering,
uten at lokaliteter er nevnt.
TArnfalk og dvergfalk forekommer innen omr&dee, og jaktfalk
sees regelmessig uten at konkret reirplass er kjent.
Kongeørn og jaktfalk betraktes som sårbare i norsk og nordisk
sammenheng (Nordisk Ministerråd 1982).
H nsefu lene er representert ved fire arter. Lirype er vanlig i
de høyereliggende deler av begge områdene. I de utbyggingsberørte områdene er Strandheii nord for og Ruafjell sør for
Bjornar& betegnet som lokalt viktige helArsomrAder (Samlet
plan 1984). På de gamle viltområdekartene er også Trydalsfjell
avmerket som et godt omr&de. Fjellrype finnes i de hyeste
områdene, som i liten grad berøres av utbyggingsplanene.
Orrfugl har flere gode områder fordelt over de to områdene.
Spillplasser er kjent ved lisle Myklevatn i sør, et i større
område mellom riksvei 45 og Torvikvatn (flere leiker), vest for
VasstØlåni i omrAde Gryggjetveit/Voglumtveit, og i nord i
område Stemtjern/Tereåsen. Mange av leikene ligger på gamle
støler. Bestanden har i de siste 5-10 år vist tydelig oppgang i
de fleste delområdene, men den er langt under tidligere tiders
bestandstopper. Også viltkart i Samlet plan (1984) fremhever
omrAdet mellom Bjrnar&/Vasstl
og VeiA mot Torvikvatn som et
lokalt viktig område.
For storfugl foreligger ikke så detaljerte opplysninger, men
arten finnes i begge områdene, med de beste forekomstene i
Vei&dalen og den vre, flate del av Bjrnar&dalen. En leik er
kjent i sistnevnte område, men nyere data om antall fugl
mangler. Bestanden synes å være i sakte oppgang.
Vadefuglene er representert med svært få arter i forhold til
feks kystområdene og deler av fjellområdene i nord. Vanligste
art er strandsnipe, som ble registrert to steder langs BjØrnarå,
nederst i Finndalsbekken og ved Stemtjern. Rugde ble registrert
ved nederste del av BjØrnarå og på "trekk" langs Veiadalen. Ved
Stemtjern ble minst 3 varslende rødstilk observert.
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Ugler. Hubro har flere reirplasser like ved og innen nordområdet, og den ble også hørt under feltarbeidet. Arten betraktes som sårbar i norsk og nordisk sammenheng (Nordisk Ministerråd 1982). Forekomsten er tatt hensyn til i verdivurderingen,
uten at lokaliteter er nevnt. Ellers hekker perleugle og hornugle, og haukugle og jordugle er sannsynlig hekkende arter
(Samlet plan 1984).
urvefu lene er her som i de fleste andre miljøer den artsrikeste gruppen. Fossekallen er den art som lever i nærmest
kontakt med vassdragene. Fuglen selv eller gamle reir ble
registrert i de fleste åene/bekkene.
I Veiådalen ble sammensetningen av spurvefuglsamfunnet underskt ved taksering i granskog med varierende innslag av lvtrær. Resultatene fra en kvelds- og en morgentaksering er slått
sammen i tabell 1. Som normalt i skogsamfunn med løvtreinnslag
er løvsanger tallrikeste art.

Tabell 1. Resultater av spurvefugltaksering i Veiådalen kveld
7 juni og morgen 8 juni 1985. 0verflygning av en til flere gronnsisik er regnet som en registrering. I tillegg til artene i
tabellen ble en flokk på ca 15 grankorsnebb med ungfugl som ble
matet notert. Tabellen viser dominansforhold () og er basert på
tilsammen 121 registreringer.

Lvsanger
Grbnnsisik
Bokfink
Bjrkefink
Måltrost
Trepiplerke
Gråtrost
Jernspurv

30,6
15,7
9,9
9,1
9,1
5,0
4,1
4,1

Rdstrupe
Svarttrost
svarthvit fl.sn.
Gjerdesmett
Gråfluesnapper
Granmeis
Rdvingetrost
Rdstjert

2,5
2,5
2,5
1. 7
0,8
0,8
0,8
0,8

BRUKERINTERESSER
Generelt
"Viltet har stor verdi for mange grupper av befolkningen. Ved
mange aktiviteter i friluft spiller vilt en vesentlig rolle. Det
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knytter seg store vitenskapelige og pedagogiske interesser til
viltet. Pedagogisk er vilt av betydning for undervisning både på
universitets-/hyskoleniv&,
i den videregAende skole og i grunnskolen, foruten p@ skogskoler og distriktshyskoler. I tillegg
er vilt og viltopplevelser av stor verdi for mange mennesker i
en rekreasjonssammenheng. Vi kan her nevne jakt, fugle- og dyrestudier av mer allmen karakter, amatrornitologi, dyrefotografering og å se dyr og dyrespor. Mange planlegger også turer med
henblikk p 4 f4 oppleve ville dyr i det naturlige milj."
(Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1983).

Storviltjakt
De to betydeligste viltartene i jaktsammenheng er elg og rein.
Det er utelukkende lokalbefolkning som jakter, de fleste grunneiere. Arealgrunnlaget pr dyr er for elg 12 000 daa skog og myr.
Det tilsvarer rundt 10 fellingstillatelser for de aktuelle områdene, dersom hele nedbørfeltene regnes med. Dersom bare områdene nedenfor inntakene tas med, vil det dreie seg om 2-3 dyr.
I tider da det var lite elg, ble Bjraradalen/Vei&dalen-omr&det
regnet som det beste elgterrenget, og dette står fortsatt ved
lag.
Rein har vist positiv bestandsutvikling i nordområdet, og arealgrunnlaget er gradvis redusert fra 5600 daa (over 700 m o.h.) i
1981 til 1000 daa i 1985. For 1986 vurderes tallet Økt til 1750
daa. I sørområdet er dyrene fortsatt fraværende, men de bedrede
beitene vil ventelig trekke dyrene tilbake om noen år.
Rådyrjakt kommer gjerne i annen rekke etter elg- og reinsjakt,
og få dyr blir felt. Under Ruafjell mot Veiå ligger et av de
bedre jaktområdene.

Småviltjakt
Rype er viktigst av småviltet, og jakta leies for det meste ut
til hytteeiere og andre utenbygdsboende. Det jaktes hovedsakelig
lenger inn og hyere opp enn de planlagte inntaksomrAdene. De
fortsatt ganske lave skogsfuglbestandene jaktes overhodet ikke
av lokalbefolkningen i de to kommunene, mens noe orrfugl
muligens felles p bortleid terreng. Bl a i Bjrnardalen
var
jakt på skogsfugl og snarefangst av ryper en viktig tilleggsinntekt i eldre tid.
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Det er ikke kjent at det drives jakt på ender innen de to omrAdene.
Harejakt er lite utbredt i Bykle, noe mer utbredt i Valle. Utverne er både grunneiere og utenbygdsboende. Den lave utnyttelsen skyldes mest at jakttida overlapper med storviltjakta.
Rev etterstrebes til en viss grad, særlig i form av åtejakt,
mens bever ikke synes å bli jaktet/fanget i noen av områdene.

Annen bruk
Fugler, dyr og deres sportegn er med pa & ke opplevelsesverdien av naturområder. Det er vanskelig å kvantifisere områdenes bruk til rekreasjon, men det synes som om nordområdet
er mest brukt, og da serlig Vei&juvet, vre del av Bjrnarddalen og den øvre flate del av Finndalen.
Medlemmer av Setesdal lokallag, Norsk Ornitologisk Forening
driver hver for seg og på fellesturer studier av områdenes
fuglefauna.

VERDIVURDERING

Representativitet
De minst berørte delene av begge områdene kan inngå som deler av
typeområder for Setesdalsregionen. De aktuelle sidevassdrag er
blant de siste som lØper upåvirket fra fjell til dalbunn.
Faunaen omfatter et antall arter omtrent som forventet ut fra
biotoptilbudet. Den noe større variasjonen i nordområdet gir en
rikere fauna her. Dette synes også å ha sammenheng med dyregeografiske forhold.

Referanseverdi
Underskelsesomr&det
som helhet er moderat til sterkt berrt av
tekniske inngrep. Sidevassdragene varierer fra sterkt preget til
lite preget av menneskelig aktivitet. For biologiske underskelser
vil vassdragene i mange sammenhenger ha for små arealer, og må
eventuelt inngå som deler av større områder. Forekomst av tre
sårbare fuglearter og en sårbar pattedyrart Øker nordområdets
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referanseverdi. Det er Veiadalen og Bjrnar&dalen
referanseverdi i viltsammenheng.

som har strst

Bruksverdi
Viltets største bruksverdi er knyttet til jakt. De viktigste
artene i sørområdet er elg og lirype, i nordområdet kommer rein
i tillegg. Serlig Veils
og BjrnarAs nedbirfelter regnes som
gode viltbiotoper, og bestandene av orrfugl og storfugl vil på
sikt kunne ta seg opp til niv#er som gjr jakt interessant. Ogs&
for de generelle brukerinteresser utenom jakt er de to nevnte
vassdragene de mest verdifulle. Tilgjengeligheten er til dels
god, slik at alle brukergrupper kan benytte vilt og viltopplevelser i rekreasjonssammenheng. Samtidig har deler av nedbørfeltene lav grad av berrthet.

VIRKNINGER AV UTBYGGING

Anleggstida
Under anleggstida vil det bli til dels stor aktivitet i 4-5
punkter i sørområdet og 10-12 punkter i nordområdet. En rekke
heie- og skogsbilveier vil bli rustet opp, og ny vei vil bli
anlagt fra riksvei 45 til tverrslagpunktet mellom Haugefet og
Hagen ved BjØrnarå. Aktiviteten vil påvirke valg av beiteområder
og trekkruter hos de lokale hjortedyrstammer. Reproduks jon hos
bl a ender, skogsfugl, hubro og rovfugler som hekker i utbygningsområdene vil også påvirkes i negativ retning. Virkningen kan
strekke seg ut i betydelig avstand fra der anleggsarbeidet foregar.
Anleggskraft vil bli ført fram til tverrslaget ved KvernAni
(Fjellskarå). Siden området skal bygges ut til vintersportanlegg, er det mulig at denne linja blir permanent. Anleggskraft
vil også bli ført fram til Edansfoss (Samlet Plan 1984). Kraftlinjer er en fare særlig for flygende skogsfugl og hubro.
Spesielt like etter at ledningene er strukket, vil mange kollisjoner skje.
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Varige virkninger
Utbyggingen vil legge beslag på en del areal i form av massetipper. Disse vil bli plassert i tilknytning til vassdragene.
Man vil her gripe inn i noen av de bedre beitearealene for
hjortedyr. Særlig elg i vinterhalvåret henter mye av sin næring
i nærheten av åer og bekker. Imidlertid berører inngrepene
prosentvis en svært liten andel av totaltilbudet, og tilsådde
tipper vil kunne være attraktive sommerbeiteområder for feks
hare og rådyr.
Magasinet ovenfor Sarvsfossen vil fylle opp ei elveklft hvor
vannfbringen fra for er regulert. Ingen spesielle viltinteresser er kjent i dette området.
Den alvorligste konsekvens av den planlagte utbygging er sterkt
redusert vannføring i åer og bekker nedenfor inntakspunktene.
Dette vil ha direkte innvirkning på vanntilknyttet fugl, bever,
mink og oter. Selv om restnedbrfeltene
vil bidra med noe vann,
vil trolig den vanntilknyttede faunaen helt forsvinne, fordi
sommervannføringen vil bli for liten.
Strandsnipe og fossekall vil fortsatt kunne bruke de av vassdragene som har strst vannfring, men siden disse fuglene er
avhengige av insekter med larveutvikling i vann, vil næringstilbudet avta sterkt. Partier med varig vannstand, feks ved
kunstige terskler vil kunne bedre situasjonen noe.
De fiskespisende artene mink og oter vil trolig fortsatt ha
mulighet til & finne f&de i Trydalsbekken, som har forbindelse
med Otra og Trydalsvatn, og som vil beholde en minstevannføring.
Ved utbygging vil beveren forsvinne fra Vei/Husebyni,
fra
Bjrnar
nedenfor inntaket, og fra Trydalsbekken. Minstevannfringa i sistnevnte vil trolig være for liten til sikre
konstant sommervannstand ved hyttene. En annen alvorlig konsekvens
for denne arten er at de naturlige spredningsveiene sperres. Når
dyrene i sitt annet leveår vandrer ut av foreldrenes revir, vil
tørrlagte elver ikke fungere som forbindelser mellom de ulike
beverbiotopene. Utveksling av individer mellom lokalbestander og
etablering pa nye steder vil vanskeliggj@res.
For viltarter som ikke er spesielt tilknyttet vann, kan man forutse to virkninger. Det vil for det første skje en gradvis endring
av vegetasjonen langs de berrte bekkene/ene.
Mengde og kvalitet
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av fuktighetskrevende beiteplanter vil endres i ugunstig retning.
Forandringen vil dels skyldes lavere grunnvannstand, dels endret
lokalklima. Den andre virkningen vil gjpre seg gjeldende i trkeperioder som sommeren. Over store arealer er alle bekker/åer
overfrt, slik at alle de naturlige drikkevannskildene for hjortevilt kan bli borte. De m& enten ned til Otra eller inn p& hydeplatåene for å finne vann. Dette fører til lavere utnyttelse av
potensielle sommerbeiter. Denne effekten gjør seg trolig også
gjeldende for hønsefugl. Det vil være mulig
redusere denne
ulempen ved bygging av terskler.
En varig virkning av utbygging vil være en noe redusert produksjon av viktige viltarter. Dermed påvirkes også områdenes bruksverdi.
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