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l TOVDALSELVA. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 

I.l Naturgrurinlag 

Tovdalsvassdraget ligger mellom Nidelvvassdraget og Otra-
vassdraget. Vassdraget har et totalt nedbørfelt på 1888,0 
km 2 (1845,S km 2 ved topp Boenfoss), hvorav det aller-meste 
ligger i Aust-Agder fylke. Kun ca. 1,8 % av feltet lengst 
mot nord/øst kommer inn i Telemark fylke. Tovdalsvassdraget 
renner til havet i Topdalsfjorden ved Kjevik i Kristiansand 
kommune, og det aller neder-ste parti med bl. a. det nederste 
utbyggbare fall ligger således i Vest-Agder. 

I hovedtrekk består vassdraget av to elvegreiner som renner 
sammen i Herefossfjorden ved Herefoss. Den østre og lengste 
greina er selve Tovdalselva, som har sitt utspring i det man 
til vanlig benevner som Austheiene til Setesdal, og kan let-
test stedsangis som rett øst for Straume i Setesdal. 

Den andre vassdragsgreina benevnes oftest som Uldalsvassdra-
get og har sitt nedbørfelt sør og vest for Tovdalselva. Her 
kan antydes i det minste tre utspring, idet en elvegrein, Skjegge-
dalsåna, kommer fra Sandsvatn-området øst for Fånefjell i Byg-
land. En annen grein, Hovlandsåna, kommer fra Høvringenom-
rådet i Evje og Hornnes kommune, og en tredje grein kommer 
fra Oggeområdet i Birkenes og Iveland kommuner. 

Følgende kommuner har deler av vassdraget innen sine grenser: 
Valle, Bygland, Amli, Froland, Evje og Iveland og 
Birkenes i Aust-Agder, Fyresdal i Telemark og Kristiansand l 

Vest-Agder. 

Nedbørfeltets beliggenhet l Sør-Norge framgår av fig. l. 
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TOVOALSVASSDRAGET 

Figur l Tovdalsvassdragets beliggenhet l Sør-Norge. 

Hele nedbørfeltet tilhører det sørnorske grunnfjellsområdet. 
Helt i ncrd er det kvartsitt med enkelte bånd av basaltlava. 
Sørover dominerer granittiske gneiser. Ved Høvringsvatn er 
det et eget kompleks av granitt og amfibolitt tilhørende 
Iveland-Evjeområdet. Et større område sør for Herefoss skil-
ler seg ut ved en egen granittintrusiv. Ved Hynnekleiv og 
sørvestover støter en på den store forkastningen som går 
parallelt med kysten fra Porsgrunn til Kristiansand. Denne 
har stor betydning for landoverflatens former. 
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1.1.2.2 Geomorfologi 

Tovdalsvassdraget, med et nedbørfelt på 1888,0 km 2
, er et 

av Sørlandets større vassdrag som strekker seg fra fjell-
vidda og sørover til havet. De høyeste partier når opp i 
over 1000 m.o.h. 

Sørlandet er preget av de lange nord-sørgående hoveddaler og 
fjell/heiflaten som faller jevnt mot sør. Denne flaten fal-
ler sammen med en gammel overflate som også kan følges under 
havnivå. 

Selve Tovdalen har en noen annen utforming enn de øvrige 
hoveddalene. I nord begynner den på fjellvidda mellom 
Setesdalen i vest og Fyresdal i øst og har en lite markert 
dal form. Sørover øker dalens dybde og retningen er hoved-

sakelig bestemt av forkastningslinjer. Disse går imidlertid 
ofte parallelt med strøkretningen. Fra Hynnekleiv følger 
dalen den store forkastningen sørvestover mot Kristiansand. 

Som elvesystem er vassdraget karakterisert ved at hovedelva 
totalt har liten gradient og det binder sammen et nett av 
innsjøer og fanger opp mange sideelver og bekker. Vannfør-
ingsvariasjonene er store, mens materialtransporten er liten 
og varierer lite året gjennom. 

1.1.2.3 Kvartærgeologi 

Isbevegelsen har hovedsakelig fulgt dalens retning. Beve-
gelsen har vært dirigert både av den skrånende heiflaten og 
dalene. I dalene er det utformet grunne bekkener som er for-
bundet med trange gjel. Bekkene er delvis av løsmate-
riale som f.eks. ved Anebjør og ved Flateland. Fra Birke-
land og sørover er det store løsavsetninger. Ved Birkeland 
stoppet isfrontens tilbakerykning ved nedsmeltingen etter 
siste istid, og en større morene ble bygd opp, Raet. Denne 
avsetningen er mest ruvende i dalene og den er tidfestet til 
perioden Yngre Dryas, 11.000 - 10.000 år før nåtid. 
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Den sørlige delen av Tovdalen har ulike fluviale, glasi-
fluviale og marine avsetninger. Større avsetninger av 
morene finnes i støtsidene til mange tverrgående daler. 
Marin grense er ca. 53 m.o.h. på heiene er det et tynt 
bunnmorenedekke, mens det i ncrdlige deler av feltet er 
mye bart fjell. 

Det er store klimaforskjeller innen nedbørfeltet, fra kyst-
klima i sørlige deler av feltet, til innlandsklima i dalstrø-
kene i øvre del av feltet. Det er ingen målestasjoner for 
lufttemperatur i nedbørfeltet, nærmeste målestasjoner e r--
3723 Tveitsund, 3904 Kjevik, 3969 Byglandsfjord og 4014 
Hylestad - Brokke. Vinterstid kan det bli forholdsvis kaldt 
( 30°C) på lavtliggende steder i dalførene. Selv ved 
Kjevik er det målt temperaturer ned mot 30°C. Området har 
vanligvis ikke stabilt vinterklima, selv midtvinters kan det 
forekomme perioder med mildvær og regn. 
Sommerstid er det målt over + 32°C både ved Kjevik og Byg-
landsfjord. Det er 5 målestasjoner for nedbør i nedbørfel-
tet til Tovdalsvassdraget. Normale måneds- og årsverdier 
for nedbør ved disse stasjoner er gjengitt i tabellI.l. 

Tabelr---r-:-l Normal måneds- og årsnedbør l millimeter. 

Hoh(m) JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES AR 

3838 Dovland 259 134 93 67 80 74 87 120 171 137 149 185 163 1460 
3842 Rislå 61 142 100 72 84 76 88 123 178 141 155 193 173 1525 
3845 Herefoss 85 122 83 57 75 67 74 106 155 129 142 180 158 1348 
3860 Mykland 245 112 78 58 66 63 79 105 147 113 120 146 129 1216 
3880 Tovdal 227 91 65 47 69 73 83 116 152 121 138 166 132 1253 

Normal årsnedbør varierer fra ca. 1000 mm i østlige og nord-

lige deler av feltet, til over 1500 mm i sørvestlige deler. 
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Det framgår av tabell 1.1 at det normalt faller minst nedbør 
om våren (mars-juni), mest i månedene august-desember. Ved 
fuktige luftmasser og kraftig pålandsvind kan det falle store 
nedbørmengder i løpet av kort tid. Således ble det ved 3860 
Mykland målt døgnnedbør på 173 mm den 28.8.1939. 

Vekstsesongen - definert som antall dager med døgnmiddeltem-
peratur over 6°C - er omkring 185 dager på Kjevik og 175 
dager på Mykland. 

Observasjoner ved de faste vannmerkene viser at det er lS 
hver vinter, men den islagte perioden varierer mye i lengde. 
Ved Austenå er elva i median islagt 15. desember og er isfri 
igjen 17. april mens tilsvarende periode for Flakksvatn er 
fra 26. desember til 16. april. på de høyereliggende inn-
sjøene kan en regne med at isen ligger til et godt stykke ut 
i mai. I strykpartiene derimot vil det være åpent det meste 
av vinteren. I Hovlandsåna er det registrert perioder med 
isproblemer i form av oppbygging av isdammer og mindre is-
ganger. Dette har sammenheng med uttapping av magasinet i 
Høvringen og Vikstølvatn. Ellers i vassdraget er det ikke 
kjent at isen skaper spesielle problemer i form av isdammer 
eller lsganger. 

Topdalsfjorden er islagt l større eller mindre grad hver 
vinter. Utenfor'Varoddbrua er det sjelden noe is. 

Målinger ved Flakksvatn viser at vanntemperaturen ligger nær 
frysepunktet fra midten av desember til ut mars. Deretter 
stiger den jevnt utover vinteren Dg når et maksimum på 
17-21 0 C i overgangen juli/august. Utover høsten synker tem-
peraturen igjen jevnt. 

Midlere avrenning i nedbørfeltet varierer fra ca. 40 1/km2 .s 
i de nordligste og vestligste deler av nedbørfeltet til om-
kring 30 1/km2 .s i de sørligste deler av nedbørfeltet. 



l 6 

I fig. 2 er gjengitt vannføringsmålinger fra Flaksvatn 
vannmerke ved Birkeland. 

200 

100 

o 

Figur 2. 

JAN FEB MAR APA MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

Vannføring i Tovdalselva ved Flaksvatn vannmerke. 
Ukemiddelverdier (median) for perioden 1899-1982. 
(Kilde: NVE/Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avd.) 

Det framgår av fig. 2 at vannføringen er karakterisert ved 
markert vårflom l april og mai og høye vannføringer utover 
høsten. 

Målinger ved Austenå vannmerke i Tovdal viser at Tovdalselva 
her stort sett har små høstflommer da nedbøren i stor grad 
kommer som snø, mens vårflommene pga. snøsmeltingen begynner 
senere og blir mer krappe enn ved Flakksvatn 

Ved Herefossfjorden deler vassdraget seg i to elvegreiner. 
Uldalsvassdraget er den vannrikeste og ca. 58 % av vanntil-
førselen til Herefossfjorden kommer herfra, mens de rester-
ende 42 % kommer fra Tovdalselva. 
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Tovdalsvassdraget er kjennetegnet ved en sur og saltfattig 
vannkvalitet. Ovenfor Herefossfjorden viser målinger at 
Uldalsvassdraget har en vesentlig surere vannkvalitet enn, 
Tovdalselva. Det kan tilskrives gunstigere geologiske for-
hold i de øvre deler av Tovdalselvas nedbørfelt. 

Resultater fra pH-målinger ved Boen i 1979, 1980 og 1981, 
viser pH 4,57 som lavest målte verdi lmai 1980), og pH 7,00 
som høyest målte verdi (desember 1981). pH er i gjennomsnitt 
sjelden over 5,0. 

Ovenfor Herefossfjorden er vassdragene lite påvirket av 
forurensninger. Fra bebyggelsen på Herefoss tilføres vass-
draget forurensninger gjennom boligkloakk. Belastningen med 
forurensninger fra boligkloakk og jordbruksvirksomhet til-
tar videre nedover vassdraget og vassdraget er noe påvirket 
av forurensninger nedstrøms Birkeland. Denne påvirkningen 
øker på strekningen mellom fylkesgrensen og utløpet. 

1.1.4.1 Hovedtrekk 

_ Naturgeografisk er tre regioner representert i Tovdalsvass-
dragets nedbørfelt; øverst forfjellsregionen, i midtre deler 
den sydøstnorske blandingsskogsregion, og nederst Sørlandets 
eikeskogsregion. Minkende høyde over havet og økende maritim 
påvirkning, virker sammen, og fra alpine lyngheier og fjell-
bjørkeskog endres vegetasjonen gradvis til eikeskoger og 
strandenger ved elvas utløp. Felles for alle disse regionene 
er vegetasjonens klart suboseaniske (kysttilknyttede) trekk. 
Arter som bjønnkam, krypsiv og er vanlige, og 
og dominerer ofte. I den aller sørligste delen av 
nedbørfeltet finnes sammenhengende eikeskog i skråninger og 
sprekkedaler. Pa sørvendt, god jord overtar mer krevende 
lauvskogssamfunn med innslag av ask, alm, lind, lønn og 
Gran utkonkurrerer etter hvert eik l nordhellinger. Furu inn-
går i tørre utgaver av eikeskogen, og pa kollene og innover 
heiene dominerer furuskog. 
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Den største delen av nedbørfeltet tilhører den sydøstnorske 
blandingsskogsregion. Lyngfuruskog og fattigmyrer er sterkt 
dominerende utenom dalene. Store arealer har svært glissen 
tresetting på nakne rabber. Furu er også vanligste treslag 
på grove sedimenter i dalbunnen og på mark i li-
sidene. Gran tar først over nederst i erikelte lisider og 

;. ; 

nedskjærende sidedaler. Eksempler på sammehengende områder 
med granskog kan ses langs sørsida av Hovlandsdalen og i den 
vestvendte lisida ved Øvre Ramse. 

Overgangen mellom blandingsskogsregionen og forfjellsregionen 
kan settes ved eikas innergrense. Nede i dalene finnes eik 
til Skjeggestad og Dale, mellom dalene når eika sjelden over 
300-400 m.o.h. 

Furuskog, etter.hvert sterkt oppblandet med bjørk, strekker 
seg helt inn til traktene nord for Straumsfjorden (150-800 
m.o.h.). Gran går nesten like langt inn (og opp), men er 
mer sjelden bestandsdannende. 

Skoggrensa varierer fra 650-700 m.o.h. sør for Dale, til ca. 
900-940 m.O.h. lengst i nord. I de sørligste fjelltraktene 
går furua opp til skoggrensa, og et egentlig bjørkebelte 
mangler ofte. Mot nord tiltar imidlertid bjørkebeltet og 
kan vertikalt spenne over 100-150 m innerst i nedbørfeltet. 

Mager grunn dominerer l nedbørfeltet og glr nøysomme vegeta-
sjonstyper. Avvikende typer (artsrike, produktive) er sterkt 
bundet til steder med bedre berggrunn (amfibol, breksjen), 
rikere jordsmonn (f.eks. enkelte fine masser under marin 
grense) og/eller gunstig lokalklima (sørberg, sprekkedaler). 
"Kravfull" vegetasjon utgjør derfor en svært liten andel av 
nedbørfeltets areal, men siden nedbørfeltet er så stort, er 
likevel eksempler på flere typer kravfull vegetasjon repre-
sentert. Selv om næringstilgangen ikke gir grunnlag for mye 
variaSJon, bidrar terrengform, jordtykkelse, fuktighet, høyde 
over havet og lokalklima til at markerte skiftninger i plante-
dekket er vanlig over små avstander innen alle regionene. 
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Hele nedbørfeltet (med unntak av dalene) preges av et nett-
verk av myrer, selv om hver enkelt myrenhet sjelden dekker 
store arealer. 

Artssammensetningen er i stor grad ensartet, og vegetasjons-
typen fattigmyr er den langt viktigste arealmessig. Mellom-
myr er det lite av og bare små rikmyrfragment finnes. 

Nedbørsmyr er også relativt sjelden. Hyppige innslag og 
dominans av de oseaniske artene rome, klokke lyng og Eors be-
kre feter klimaets humide (fuktige) karakter. 

De utallige tjern og innsjøer er gjennomgående næringsfattige 
og har ofte myrvannspreg. Krypsiv, brasmegras, botnegras, 
gul nøkkerose, flaskestarr og er karakteristiske 
for mange vann. Berse og Resvatn skiller seg ut ved å ha mer 
krevende arter som myrkongle og tette bestander av takrør og 
sjøsivaks. Hele vassdraget ligger innenfor den delen av vårt 
land som er sterkt påvirket av sur nedbør. 

Menneskelige aktiviteter er selvsagt også viktige for utvik-
lingen av den terrestere vegetasjonen. Større sammenhengende 
jordbruksområder finner en bare på elveslettene mellom Birke-
land og Topdalsfjorden. Ellers er enkelte gårder og små 
grender spredt i dalbunnen og på heiene. på tross av tidli-------
gere beiting/slått og nåtidens skogbruk (grøfting, flate-
hogst), viser utmarka ennå mye av sin opprinnelige natur. 
Dette gjelder særlig Øvre Tovdal (nord for Dale), som var 
veiløs til 1980. 

1.1.4.2 Forekommende vegetasjonstyper 

Betegnelsene på vegetasjonstypene i det følgende er de samme 
som Ole Moss brukte i "Oversikt over flora og vegetasjon i 
Tovdalsvassdragets nedbørfelt", (bilag 30 til konsesjonssøk-
nad for Tovdalsvassdraget, fra 1981) eller de samme som 
Olav Hesjedal brukte i "Vegetasjonskartlegging" fra 1973. 
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Vegetasjonstype med kommentarer: 

Lyng-furuskog, ulike varianter i ulike deler, arealmessig 
meget viktig i alle regionene. 

Bærlyng-barblandingsskog, på sand og grus, ofte i dalbunnen, 
mest i midtre deler. 

Blåbær-granskog, den vanligste granskogstypen. 
Småbregne-granskog, i fuktige drag. 
Blåbær-småbregne-fjellbjørkeskog, den dominerende fjell-

bjørkeskogstypen. 
Storbregne-granskog, uvanlig. 
Storbregne-fjellbjørkeskog, finnes bare i øverste region, 

spredt. 
Lågurtskog, spredt i alle regionene, mest nederst. 
Alm-lindeskog, uvanlig, mest i nedre region. 
Blåbær-eikeskog, den vanligste skogtypen i eikeskogsregionen. 
Rissumpskog, sjelden. 
Blåtopp-sumpskog, den dominerende sumpskogstype. 
Blåbær-sumpskog, lite typisk utviklet. 
Svartor-sumpskog, ofte lite utviklet. 

ved utløpet i Topdalsfjorden. 
Rismyr, uvanlig. 
Fattigmyr, den dominerende myrtypen. 
Mellommyr, uvanlig. 
Rikmyr, bare små partier forekommer. 
Alpin røsslynghei, dominerende over skoggrensa. 
Greplyng-rabbesivhei, bare på de mest forblåste rabbene i 

øvre region. 
Høgstaudeeng, sjelden l øvre region. 
Storbregneenger med høgstauder, spredt i øvre region. 
Beitevoll utviklet fra blåbær-småbregne-fjellbjørkeskog, 

stølsvoller i øvre region. 
0deeng, utviklet fra kalkfattige samfunn, dyrka mark som ikke 

brukes, i midtre og nedre region. 
Fukteng, tidligere dyrka fuktig eng i midtre og nedre region. 
Storstarrsump, vanlig i alle regloner. 
Takrøyrsump, uvanlig, bare l nedre region. 
Nøkkerose-og tjønngraseng, finnes i de fleste vann. 
Driftevollsamfunn, finnes bare ved utløpet i Topdalsfjorden. 
Sandkystsamfunn, finnes bare ved utløpet i Topdalsfjorden. 
Fjøresivakseng, finnes bare ved utløpet i Topdalsfjorden. 
Saltsiveng, finnes bare ved titløpet i Topdalsfjorden. 
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Arealfordelingen i nedbørfeltet ned til topp Boenfoss fram-
går av kartbilag 9 og tabell 1.2. 

Tabell 1.2 Arealfordeling i Tovdalsvassdragets nedbørfelt 
til topp Boenfoss. 

Barskog, middels og høy bonitet 
Barskog, lav bonitet 
Blandingsskog, middels og høy bonitet 
Blandingsskog, lav bonitet 
Lauvskog, middels og høy bonitet 
Lauvskog, lav bonitet 
Dyrka mark og beite 
Dyrkbar mark 
Annet areal (vann, myr, impediment) 
Totalt 

1.2 Samfunn og samfunnsutvikling 

635,0 km 2 

504,0 " 
9 , 5 " 

2,0 " 
2 , 3 " 
l, O " 

17,2 " 
6, O " 

668,5 " 
1845, 5 km 2 

Ved utbygging vil det foregå anleggsvirksomhet i følgende 
kommuner: Kristiansand (Vest-Agder), Birkenes, Froland, 
Amli, Evje og Bygland og Valle (Aust-Agder). 
Utbygging vil dessuten berøre Iveland kommune i Aust-Agder 
og Fyresdal kommune i Telemark. De ovennevnte kommunene i 
Aust-Agder er i det følgende kalt "regionen". Det må imid-
lertid presiseres at en utbygging av denne størrelse vil gi 
ringvirkninger i store deler av Aust-Agder og Kristiansands-
regionen i Vest-Agder. Dagpendlingsområdet får derfor et 
meget stort geografisk omfang. Kommunene som i det følgende 
utgjør "regionen" er bare valgt som grunnlag for en grov be-
skrivelse av forholdene i de kommunene som har hoveddelen av 
vassdragets nedbørfelt innenfor Slne grenser. 

Utvikling l folketallet fra 1900-1982 i kommunene i "regionen" 
og tilvekst i perioden 1980-82 framgår av tabell 1.3 og 1.4. 
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Tabell 1.3 Utvikling i folketallet fra 1900 fram til 1982, 
utgangen av året. 

Fro- Birke- Amli Ive- Evje og Byg- Valle Regionen 
Ar land nes land Hornnes land 

1900 3098 3415 2788 1068 2120 2149 1720 16358 
1946 3364 3235 2579 1088 3082 1954 1714 17016 
1970 3340 3036 2134 757 2930 1552 1444 15193 
1980 3719 3825 2161 1010 3257 1554 1488 17014 
1982 3819 3932 2153 1119 3415 1549 1490 17477 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell 1.4 Naturlig tilvekst, flytting og samla tilvekst i %, 

gjennomsnitt for o 1980-82. arene 

Fro- Birke- Amli Ive- Evje og Byg- Valle Fylket 
land nes land Hornnes land 

Naturlig 
tilvekst 0,6 0,4 -0,5 l, O 0,5 -0,4 -0,8 Of 3 

Netto 
flytting 0,7 O, 8 O, l 5, l l, 7 0,3 0,9 l, O 

Samla 
tilvekst 1,3 l! 2 -0,4 6, l 2, l -0,1 0,1 l f 2 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Av tabellene 1,3'og 1,4 framgår at Bygland og Valle har hatt 
nedgang i folketallet fra 1970 fram til 1982 mens de øvrige 
kommunene har hatt en viss økning i folketallet i perioden. 

Økningen har relativt vært størst i Iveland og Evje og Hornnes. 
I begge kommunene skyldes økningen vesentlig innflytting. 

AmI i, Bygland og Valle har negativ na tur lig ti h'eks t pga. 
at en stor andel av befolkningen har høy alder (over repro-
duktiv alder). I alle disse kommunene er folketallet opp-
rettholdt ved innflytting. 
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I henhold tjl prognosen l tabell l.S vil Froland, Birkenes 
og Iveland ha en viss økning i folketallet fram mot år 2000, 
mens de øvrige kommunene ventes å ha relativt stabilt folke-
tall i perioden. 

Det må understrekes at den skisserte befolkningsutvikling 
forutsetter naturlig tilvekst pluss samme flyttetendens som> 
siste tre år. Endrete sysselsettingsforhold m.m. vil imid-
lertid kunne endre dette bildet vesentlig. Dette vil særlig 
gjelde for Valle der flyttetendensen i stor grad avhenger av 
aktiviteten ved kraftutbyggingsanleggene i øvre Otra. 

Tabell l.S Folketallet l kommunene pr. 31.12.1982 og fram-
skriving av folketallet i kommunene, fordelt på 
aldersklasser. Alt. Kl 82 - naturlig tilvekst 
pluss flytting ut fra flyttetendensen siste 3 år. 

1982 
0- 16-

Kommune Tat 15 66 67+ 

Froland 3819 27 59 14 
Birkenes 3932 28 58 14 
Amli 2153 22 59 19 
Iveland 1119 30 59 11 
Evje og 

Hornnes 3415 L5 60 15 
Bygland 1549 21 58 21 
Valle 1490 21 59 20 

Regionen 17477 25 59 16 

Fylket 92738 25 61 14 

1990 
0- 16-

Tot 15 66 67+ 

3996 23 62 15 
4319 25 62 13 
2149 20 61 19 
1325 31 59 10 

3515 22 63 15 
1638 22 58 20 
1530 20 60 20 

18472 23 61 16 

2000 
0- 16-

Tat 15 66 67+ 

4175 22 65 13 
4723 23 66 11 
2122 20 64 17 
1596 27 64 9 

3487 21 64 15 
1663 22 62 16 
1526 22 60 18 

19292 22 64 14 

99208 23 63 15 105992 22 65 13 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Det var i 1980 bosatt ca. 6300 personer innenfor Tovdals-
vassdragets nedbørfelt. Bosettingen fordeler seg på føl-
gende kommuner: 

Kristiansand: Ca. 1400 (Tveit) 
Birkenes: Ca. 3700 (hvorav ca. 1750 l 

Birkeland tettsted) 
Iveland: Ca. 250 
Froland: Ca. 480 
Amli: Ca. 440 
Evje og Hornnes: Ca. 30 

Det er ingen bosetting innenfor den delen av nedbørfeltet 
som ligger l Bygland, Valle og Fyresdal kommuner, dvs. nord 
for Dale i Tovdal. 

I den øvre delen av vassdraget ned til Herefoss er bosettingen 
spredt. Langs Tovdalselva er det mindre senterdannelser på 
Øvre Ramse og Dølemo i Amli kommune og Hynnekleiv i Froland 
kommune. Langs UldalsånajSkjeggedalsåna med sideelvene Rett-
åna, Engelsåna, Hovlandsåna, Kvernåna og Vesteråna er det 
mindre senterdannelser på Vatnestraum i Iveland kommune, på 
Engesland i Birkenes kommune, og på Mykland og Risdal i Fro-
land kommune. 

De to i vassdraget munner ut i Herefossfjorden 
ved bygdesenteret Herefoss i Birkenes kommune. 

Den største delen av befolkningen er bosatt langs den nedre 
delen av vassdraget med Birkeland i Birkenes kommune som det 
største tettstedet. 

Det går i dag ingen bilvei gjennom den øvre delen av nedbør-
feltet nord for Dale i Tovdal. De nedenforliggende deler av 
nedbørfeltet er kommunikasjonsmessig dekt av et relativt godt ut-
bygget veinett, samt av Sørlandsbanen som krysser nedbørfel-
tet fra Hynnekleiv l Froland kommune til Vatnestraum i Ive-
land kommune. 
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Av tabell 1.6 framgår fordelingen av de yrkesaktive på ulike 

næringer i regionen. Arbeidskraftregnskap for kommunene i 

1980 framgår av tabell 1.7. 

Tabell 1.6 Yrkesaktive, 16 år og over, etter næring og kjønn, 

1970 (i parentes) og 1980. Over 500 timer. 

Prosent i næringsgrupper 

Primær- 3ergv. Bygg/ Vareh. Transp. Off/priv. 
Kommune Menn Kvinner Totalt næring ind. anl. m.m. tJeneste 

froland 832 ( 989) 388 ( 295) 1220 (1284) 12(20) 18 ( 20 ) 19 ( 19) 12 ( 8) 10 ( 13) 28 (18) 

Birkenes 915 (911 ) 382 ( 284) 1297(1195) 13 ( 32) 29 ( 22) 11 (11) 8 ( 5) 10(10) 28 (17) 

.Jml.l 484 (606 ) 218 (198 ) 702 (804) 21 ( 33) 16 ( 7 ) 16 (24") 7 ( 6) 14 ( 14 ) 25 (13 ) 

Iveland 249 ( 20 l) 91 ( 74) 340 ( 275) 16 ( 43) 27 ( 16 ) 15 ( 10) 10 ( 4 ) 9 ( 11 ) 21 ( 12 ) 

EvJe og 
Hornnes 759 (85 l) 412 (359 ) 1171(1210) 10 ( 20) 10(10) 11 ( 12 ) 10 ( 8) 6 ( 8 ) 52 ( 39) 

Bygland 313 ( 4 O l ) 209 ( 236 ) S22 ( 6 J 7 ) 18 ( J J ) l l ( 8 ) 10(16) 6 ( 5) 10 (8 ) 44 ( 27) 

'lalle 367 ( 424 ) 191 ( 221 ) 558 ( 645 ) 23 ( 51 ) 9 ( 7 ) 29 ( 17) 7 ( 6) 9 ( 6) 23 ( 12) 

Regionen 3919(4383) 1891(1667) 5810(6050) 15 ( 3 O) 18 ( 14 ) 15 ( 16 ) 9 ( 6 ) 10(10) 33 ( 21 ) 

Fylket 20937(21839)10877(8253) 31814(30092) 7 ( 14 ) 24 ( 24) 12 ( 11 ) 12 ( 11 ) 11 ( 14 ) 34 ( 22) 

Kilde: Polke- og boligtellingene 1970 og 1980, SSB. 

Tabell 1.7 Arbeidskraftregnskap for kommunene. 
Alle tall for 1980. 

Fro- Birke- Amli Ive- Evje og Byg- Valle 
land nes land Hornnes land 

Tilbud. arb. kraft 1250 1307 721 344 1191 529 56 S 
- Arbeidsløshet 30 10 19 4 20 7 7 
Sysselsatte bo-
satt i kommunen 1220 1297 702 340 1171 522 558 
- Utpendling 627 427 100 181 171 70 74 
+ Innpendling 154 149 106 57 154 85 47 
Ettersp. arb. 

kraft 747 1019 703 216 1154 537 531 

Kilde: Folke- og boligtellinga 1980, SSB. 
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Fra 1980 til 1982 var det økning i arbeidsløsheten l regi-
onen, fra 97 til 137 i gjennomsnitt for året. 

I samtlige kommuner er sysselsettingen i primærnæringene 
redusert i perioden fra 1970 til 1980. Primærnæringene har 
imidlertid fortsatt en sentral stilling i regionen. 

Totalt jordbruksareal l regionen er 50769 daa, hvorav ca. 
90 % er fulldyrka. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er ca. 
42 daa. Kun 8 % av brukene har mer enn 100 daa jordbruks-
areal. Størstedelen av brukene har noe skogareal i tillegg, 
men for 32 % av eiendommene er skogarealet mindre enn 250 daa, 
mens 33 % av eiendommene har mer enn 1000 daa skogareal. 

Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig l regionen. 
på ca. 37 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinntekten 
fra gårdsdriften. 

Antall Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket 
bruk prosent 

10-49 50-89 90+ 

1198 403 354 202 239 

Kilde: Landbrukstellinga 1979. 

Innenfor Tovdalsvassdragets nedbørfelt er primærnæringene den 
viktigste næring for bosettingen nord for Birkeland tettsted. 

I forhold til folketallet har området betydelige unytta res-
surser innenfor jord- og skogbruk. 

Jordbruket blir i dag drevet svært ekstensivt og mulighetene 
for å etablere nye arbeidsplasser i området ligger først og 
fremst i en bedre utnytting av jordbruksressursene. Det er 
anslått at området har ressursgrunnlag for ca. 180 nye års-
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verk i jordbruket. Dette forutsetter store investeringer 
til nydyrking og nye driftsbygninger og økt satsing på hus-
dyrbruk. Et vesentlig hinder er imidlertid at ressursene er 
svært ulikt fordelt på de ulike bruk, samt at en stor andel 
av brukene eies av utenbygds boende. 
Vegusdal og Herefoss. 

Dette gjelder særlig l 

Skogen har tradisjonelt blitt bedre utnyttet enn jordbruksres-
sursene, men avvirkningen ligger under balansekvantumet bl.a. 
pga. manglende veidekning. Ved å øke avvirkningen til balan-
sekvantumet kan det skapes ca. 30 nye årsverk innen skogbruket i 
området. 

Jord- og skogbruksressursene er relativt godt utnyttet i den 
delen av nedbørfeltet som ligger nedenfor Birkeland i Birke-
nes og Kristiansand kommuner. 

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag 
33 % av sysselsettingen i regionen i 1980 mot ca. 30 % i 
1970. Kommunene i regionen har tradisjonelt hatt et større 
antall anleggsarbeidere som har deltatt ved utbygging av 
kraftanleggene i Øvre Otra og ved kraftutbyggingsprosjekter 
i Arendalsvassdraget. Det kan i denne sammenheng nevnes at 
det i 1982 var 85-90 personer fra kommunene Valle, Bygland, 
Evje og Hornnes og Iveland ansatt ved anleggene i Øvre Otra. 
Utbygging av Aml{ kraftverk ble avsluttet i 1983. Under ut-
byggingen ble det nyttet lokal arbeidskraft og leveranser 
fra bedrifter og selskaper i regionen. 

Utover tilgang på velkvalifiserte anleggsarbeidere har regi-
onen samlet flere selskaper og bedrifter som en evt. kraft-
utbygging vil kunne dra nytte av. Bedrifter og selskaper 
innen regionen vil kunne utføre nødvendig transportarbeid. 
Det samme gjelder levering av sand, pukk, grus og tømmerpro-
dukter samt entreprenørvirksomhet. 
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Som nevnt innledningsvis vil imidlertid en utbygging av 
Tovdalsvassdraget være av såvidt stort omfang at det vil gl 
ringvirkninger for sysselsettingen innen bygge- og anleggs-
virksomhet i store deler av Aust-Agder fylke. Dette vil også 
i stor grad gjelde innen transportsektoren. 

Innenfor selve nedbørfeltet er det vesentligste av industri-
sysselsettingen knyttet til bedrifter på Birkeland i Birkenes 
kommune. I nedbørfeltet ovenfor Birkeland er det svært få 
arbeidsplasser innen industri og bergverk. Av områder med 
arbeidsplasser innen disse næringer kan nevnes Vatnestraum i 
Iveland kommune, Vegusdal og Herefoss i Birkenes kommune, 
Mykland i Froland kommune og Hillestad i Åmli kommune. De 
fleste som bor innenfor nedbørfeltet og er sysselsatt innen 
industri-, bergverk-, bygge- og anleggsvirksomhet har imid-
lertid sine arbeidsplasser utenfor nedbørfeltet. 

Nedenfor Birkeland er Boen Bruk den eneste større bedrift 
innenfor nedbørfeltet. 

Varehandel, transport og offentlig og privat tjenesteyting 
hadde om lag S2 % av sysselsettingen i regionen i 1980 mot 
ca. 37 % i 1970. 

Innenfor nedbørfeI tet er det særlig t-e-ttstedet Birkeland som 
har et større aniall arbeidsplasser innen disse næringer. 
Birkeland er det eneste kommunesenteret innenfor nedbørfeltet, 
men det må bemerkes at en stor andel av de sysselsatte innen 
tjenesteytende næringer i Birkenes,pendler ut av kommunen og 
da vesentlig til Kristiansand. 

Innenfor nedbørfeltet ovenfor Birkeland er det relativt få 
arbeidsplasser innen varehandel, transport og offentlig og 
privat tjenesteyting. Sysselsettingen innenfor disse næringer 
er derfor vesentlig basert på arbeidsplasser utenfor nedbør-
feltet. 
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Det er antakelig innen turistnæringen det er utviklings-
muligheter i den delen av nedbørfeltet som ligger ovenfor 
Birkeland tettsted. Dette krever større grad av tilrette-
legging for turisme enn det som har vært tilfelle fram til 

i dag. 

1.2.3 Kommunale ressurser 

Kommunenes inntekter og utgifter pr. innbygger i 1981 framgår 
av tabell 1.8. 

Tabell 1.8 Kommuneregnskaper 1981. 

Fro-
land 

Birke- Amli 
nes 

Ive-
land 

Folketall 
31.12.1981 3765 3854 2179 1042 

(kr. pr. innbygger) 
Skatter og 

alm. avgift. 3608 3470 
Skatteutj. 571 584 
Overf. til 

undervisn. 910 1073 

3871 3621 
1193 1919 

1341 1470 
Driftsinnt. * 7358 6839 10 971 10 240 
Driftsutg. ** 6554 5939 
Utg. nybygg/ 

nye anlegg** 1559 173 2 
Lånegjeld 4451 7 O O O 

Renter/avdr. l 

% av skatter 
og skatteutj. 

% tilskudd 
undervisn. 

23 37 

75 75 

9168 9265 

1993 1806 
7055 7566 

21 33 

80 80 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Evje og 
Hornnes 

3358 

3772 
521 

767 
7589 
7137 

1706 
7852 

28 

65 

Byg- Valle Fylket 
land 

1531 1497 91563 

3871 7888 
1535 O 

1258 709 
10728 12992 
10763 10904 

1337 5178 
7347 8457 

19 14 

80 50 

4090 
295 

822 
7466 
6681 

1512 

* Inkl. skatter, overføringer, ekskl. kommunens forret.drift. 
** Ekskl. kommunens forretningsdrift. 
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Boligbyggingen i kommunene har variert noe fra år til år. 
I tabell 1.9 er vist antall leiligheter som åriig er tatt 
i bruk i perioden 1978-1982. I tabellen er også tatt med 
planlagt boligbygging for perioden 1983-1985. 

Tabell Leiligheter tatt i bruk 1978-1982 og planlagt -; .. 
boligbygging 1983-1985. 

Registrert Planlagt 
--------

1978-80 1981 1982 1983-85 
(gj.snittl (gj .snitt) __ . 

Froland 28 23 23 30 
Birkenes 46 38 40 40 
Amli 20 14 12 15 
Iveland 24 16 15 13 
Evje og Hornnes 39 39 38 38 
Bygland 23 16 16 18 
Valle 14 14 21 21 

Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 

Anleggsvirksomheten vil hovedsakelig gi virkninger i Birkenes, Åmli 
og Froland kommuner. En utbygging av såvidt stort omfang må 
antas å medføre en viss økning i boligetterspørselen i disse 
kommunene. Det o rna imidlertid antas at en viss andel av 
boligetterspørselen også vil være rettet mot byområdene 
Arendal, Grimstad og Kristiansand. 

Varehandel sektoren i regionen er relativt godt utbygd og det 
er fra deler av området kort avstand til Arendal, Grimstad 
og Kristiansand der varehandel sektoren er meget godt utbygd. 

Skolesektoren i kommunene er relativt godt utbygd. Innen 
grunnskolen er det aktuelt med nyanlegg i Amli (Dølemo), 
Iveland (Skaiå) og Bygland (Byglandsfjord). Innen det 
videregående skoleverket er det etablert tilbud i Valle. 
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Evje og Hornnes, Amli og Froland kommune. Birkenes nytter 
i denne sammenheng tilbud i Lillesand. Det er disse skole-
sentrene en vil bygge på ved videre utbygging av det videre-
gående skoleverket i fylket. 

Innenfor selve nedbørfeltet er det bare på Birkeland i Birke-
nes kommune at det er byggeklart industriareal (ca. 70 dekar). 
Amli kommune har to byggeklare industriarealer i Amli sentrum 
(ca. 95 dekar), Froland kommune har industriområde på Stimoen 
(ca. 40 dekar), Evje og Hornnes kommune har industriområde 
på Verksmoen like sør for Evje sentrum dekar), Byg-
land kommune har industriområde på Nesodden (ca. 100 dekar) 
og Valle kommune har et område på Rysstad (ca. 65 dekar) og 
et område på Nomelandsmoen (ca. 70 dekar). 
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2 BRUKS FORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 

2.0 Is og vanntemperatur (kartbilag 10) 

på Herefossfjorden har isen vært mye brukt til tverrgående 
trafikk. Også andre steder langs hovedvassdragene brukes 
elva eller vannene til tverrgående trafikk når isen er god 
nok. Kryssing av islagte elver og vann i forbindelse med 
skiturer foregår ellers mange steder, f.eks. i Oggevatn-
området, ved Høvringen og på Topsæ/Grøssæ. Når Topdals-
fjorden er islagt, foregår det en del isfisking på fjorden. 

2.1 Naturvern (kartbilag 2) 

Tovdalselvas nedbørfelt er stort og når fra 1100 m.o.h. og 
ned til havnivå. Nedbørfeltet rommer dermed eksempler på 
mange forskjellige naturtyper, selv om det enkelte steder 
virker ensformig. nedbørfeltet er tynt befolket, med 
unntak av tettstedet Birkeland, og det er bare på elveslet-
tene nedenfor det er sammenhengende jordbruksarealer. Øvre 
Tovdal utmerker seg ved å være særlig lite påvirket av nye 
fysiske inngrep. Dette er med på å øke områdets verdi innen 
både geologi, zoologi, botanikk og i landskapsmessig sammen-
heng. De mange gamle stølene kan gi et inntrykk av tidligere 
tiders tilstand, og gir mulighet til å følge landskapets ut-
vikling. Botanisk kan en følge gjengroingsutviklingen. 
Ved Boen er det også gammelt kulturlandskap som gir området 

særpreg. I resten av nedbørfeltet er det kulturpåvirKning 
typisk for vår tid som av og til bryter naturens dominans 
av landskapsbildet. 

Berggrunnen og isens arbeid preger i stor grad landskapet. 
Harde og tungt forvitrelige grunnfjellsbergarter har gitt 
lite jord og vegetasjonen viser at den vokser på skrinn 
mark. Frodig vegetasjon forekommer særlig langs svakhets-
soner i berggrunnen og i vassdragets nedre deler. Dette 
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gir mange steder noe variasjon, ved at terrengform og 
tasjon dels viser sammenfallende variasjon. Særlig tydelig 
er dette mange steder ved Ogge, der berggrunnens former og 
linjer også framheves av vann. 

Geofaglig gir Tovdalselva flere gode eksempler på samspillet 
mellom undergrunn og elveløp. I denne sammenheng kan strek-
ningene Straumsfjord-Rjukanfossen og Bås-Herefoss trekkes 
spesielt fram. 

Hydrologisk representerer Tovdalsvassdraget en overgang mel-
lom 0stlands- og Vestlandsforhold, kyst og innland. Dette 
er dokumentert ved vannmerket ved Austenå. 

Brytningen mellom innlands- og kystklima, Østlandske og 
Vestlandske gjenspeiles også i plantelivet. Inn-
slaget av kystplanter er betydelig og ofte dominerende, men 
flere østlige arter forekommer også. Variasjonsbredden l 

myrtypene omfatter også østlige typer; både de sørvestligste 
egentlige strengemyrer og de vestligste konsentriske høgmyrer 
er registrert innen dette nedbørfeltet. Sammen med varia-
sjonen med stigende høyde, fra hav til fjell, gjør dette om-
rådet naturgeografisk interessant. Denne verdien styrkes 
ved at det er et godt utvalg av lite påvirkete delområder l 

nedbørfeltet. Noen få sjeldne plantearter forekommer her, 
men det er ikke mye av noen av disse artene. Hovedinntrykket 
er at det meste av nedbørfeltet har en ensartet vegetasjon. 
Innen hver av de naturgeografiske regionene er vegetasjonen 
typisk, men sammenliknes ulike regioner, er det tydelig at 
variasjonsbredden innen nedbørfeltet er st0r. Vegetasjonen 
er mer typisk enn spesiell. 

Zoologisk er det særlig Øvre Tovdal som utmerker seg ved 
et stort mangfold og ved å huse mange sjeldne og sårbare 
arter i norsk og nordisk sammenheng. Sett under ett blir 
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mangfoldet enda større i hele nedbørfeltet, men arealene 
er også større, slik at delområder, særlig mindre deler, 
oppfattes som artsfattige og ensformige. Sårbare og sjeldne 
arter har et uvanlig godt og uforstyrret produksjonsgrunnlag 
i Øvre Tovdal. Dette henger sammen med at området er lite 
påvirket av menneskelig aktivitet. Ved at mange biotoper er 
representert innen hele nedbørfeltet, bys et stort utvalg 
arter brukbare produksjonsforhold. Enkeltområder i nedre 
del av nedbørfeltet har en viktig funksjon som rasteplass 
for trekkfugl tilknyttet våtmark. 

Ulike deler av nedbørfeltet har ulikt særpreg; Øvre Tovdal 
er lite påvirket av menneskelig aktivitet og dette gjen-
speiles i at naturtyper og forekomster som er i ferd med å 
bli uvanlige, finnes her. Midtre deler av vassdraget er på 
mange måter ensarter, men dette er forsåvidt typisk for 
regionen. Nedre del av vassdraget er mer variert, men også 
dette er typisk innen denne naturgeografiske regionen. 

2.1.2.1 Verneverdier knyttet til hele, eller store deler 
av vassdraget 

Tovdalsvassdraget har meget stor verdi som referansevass-
drag for ferskvannsbiologi, vannkjemi og hydrologi. Dette 
er nærmere omtalt under punkt 2.1.3. Tovdalen er også 
egnet som et geologisk typeområde og deler av nedbørfeltet 
er egnet som typeområde for dyre- og planteliv. Vassdraget 
har som helhet, ut fra disse to verdikriterier, meget stor 
naturfaglig verdi. 

2.1.2.2 Øvre Tovdal 

Nedbørfeltet fra Rjukanfossen og opp, er lite berørt av tek-
niske inngrep og har betydelige verneverdier knyttet til 
berggrunnsgeologi, geomorfologi, planteliv, dyreliv, kultur-
historie, og generelle landskapsmessige kvaliteter. 
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Miljøverndepartementet har bedt fylkesmannen i Aust-Agder 
lage utkast til verneregler og avgrensning for et land-
skapsvernområde i Øvre Tovdal. 

Verneverdiene er i stor grad knyttet til områdets relativt 
store grad av uberørthet. Dette bidrar til å øke områdets 
type- og referanseverdi. Delområder av geofaglig og botanisk 
interesse omtales spesielt under punktene 2.2.1.3 og 2.2.1.4. 
Her skal det i tillegg nevnes at frodige vegetasjonstyper 
synes å være vanligere i Øvre Tovdal enn lenger ned i vass-
draget, bortsett fra den delen som ligger under marin grense. 
Den spesielle og sjeldne myrtypen omtalt under punkt 2.2.1.4 
Ab) forekommer flere steder. Særlig mellom Straumsfjorden 
og Mjåvatn er det mange slike myrdrag. 

Flere verneverdige enkeltforekomster, dels spesielle, dels 
velegnete typeeksempler, innen et såpass begrenset område, 
øker verdien av de mellomliggende områdene. Mulighetene 
for sammenlikning mellom det spesielle og det vanlige er 
til stede for flere ulike faktorer. 

Dyrelivet viser flere interessante trekk. I tillegg til de 
typiske artene forekoMuer flere arter som regnes som sjeldne 
og/eller sårbare i norsk/nordisk sammenheng, f.eks.: Storlom, 
kongeørn, jaktfalk, dvergfalk, hubro, gråsEett, jerv 
og oter. Øvre Tovdal er også dyregeografisk interessant, 
bl.a. forekommer både typisk høyfjellsarter som f.eks. jakt-
falk, fjellrype og blåstrupe kort fra typiske lavlandsarter 
som gråhegre, hagesanger, munk og grevling. Også østlige 
arter finnes, lavskrike og gråspett kan nevnes som eksempler. 
Mangfoldet er stort og det er tvilsomt om noe annet område i 
landsdelen har en liknende artssammensetning innen et såpass 
begrenset og lite påvirket område. Nedbørfeltet ovenfor 
Rjukanfossen er velegnet som type- og referanseområde for 
dyreliv i landsdelen. 
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De landskapsmessige kvaliteter i Øvre Tovdal er knyttet til 
varierte natur- og kulturhistoriske verdier. 

Øvre Tovdal er dels et gammelt kulturlandskap der den tid-
ligere bruksform er nedlagt, dels et naturlandskap der deler 
av naturen er preget av urskog. Området er lite påvirket av 
nye tekniske inngrep og gir dermed en kontrast til de fleste 
andre områder i regionen. De gamle stølene bryter ikke kon-
trasten, tvert imot, de er med på å understreke den histor-
iske sammenheng og utvikling som har gitt dagens landskap. 

Områder som er lite preget av tekniske inngrep og samtidig 
har kvaliteter som dette området, begynner å bli mangelvare. 
Det må nevnes at Telemark fylke i sin fylkesplan har lagt 
strenge restriksjoner på arealbruken i sin del av dette ned-
børfeltet. 

Øvre Tovdal har referanse- og typeverdi for flere fagom-
råder. Naturen er lite påvirket av fysiske inngrep, og 
dette er vesentlig for graden av verneverdi. Det er nå byg-
get vei inn til Ardalen fra Åraksbø. Denne veien endrer 

ikke i seg selv landskapets karakter avgjørende, men ny 
arealbruk og andre utnyttingsformer som nå blir mulig, kan 
være mer vesentlig enn selve veien. Ved opprettelse av et 
eventuelt landskapsvernområde, er formålet å ta vare på 
landskapets nåværende særpreg ved å forby tekniske inngrep 
og andre tiltak som kan endre landskapets art eller karak-
ter, uten at nåværende bruksformer begrenses. 

2.2.1.3 Områder av geologisk interesse 

Området nord for Dale har særlig stor interesse og følgende 
enkeltområder nevnes: 
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A. Ved Straumsfjorden og nordover finnes flere gamle 
kobber- og sølvgruver. Grunnlaget for driften var 
kobberglans. Disse forekomster har geologisk verdi. 
De er også egnet som referanseobjekt og til undervis-
ningsformål. 

B. Utløp Straumsfjorden - utløp Topsæ. 
Dalformen er glasialt preget. De mange større og mindre 
vannene i dalen er forbundet av korte strie elver. Denne 
type delstrekning er ikke vanlig og har geomorfologisk 
verdi. Formene er i dag stabile. 

C. Utløp Topsæ - Rjukanfossen. 
Elveløpet på denne strekningen er meget karakteristisk og 
har faglig verdi. Det skifter her stadig mellom rolige 
partier med lateral erosjon, og stryk og fosser hvor elva 
passerer bergterskler som virker som lokale erosjonsbasis. 
Disse er bestemmende for den laterale erosjon. 

Lenger ned finnes også interessante områder: 

D. Strekningen Bås - Herefoss. 
Denne løpsstrekningen viser tydelig undergrunnens betyd-
ning for utviklingen av et elveløp. Ut fra dette har 
den verdi som fluvialgeomorfologisk studieobjekt. 

E. Oggeområdet er geomorfologisk særpreget. 

2.2.1.4 Områder og forekomster med interessant planteliv 

A. Myrer. 

a) Årdalen ved Ånebjør og Videstøl. Her er det et godt 
valg av fattigmyr som er ulikt utformet. Strengmyrene 
ved Stornestjørnin er særlig velutviklede, og er fore-
slått vernet som naturreservat i "Utkast til verneplan 
for myrer i Aust-Agder fylke". Verneverdien er stor i 
nasjonal sammenheng. 
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b) Videstølhei og Furebuhei. 
bakkemyr. Artsutvalget er 

Et variert heiområde med mye 
typisk for indre Agder, men 

utformingen av strenger og voller er sjelden. Vernever-
dien er stor i nasjonal sammenheng, og området er fore-
slått vernet som naturreservat i "Utkast til verneplan 
for myrer i Aust-Agder". Bare en liten del av området 
ligger i Tovdalsvassdragets nedbørfelt. 

cl Storemyr ved Tveitvatn. Dette er den største uberørte 
hvelvede nedbørrnyra som er kjent i Agder, og den ligger 
ved myrtypens vestgrense. Myra har stor verdi i lands-
målestokk, men er ikke foreslått vernet i "Utkast til 
verneplan for myrer i Aust-Agder", pga. dyrkingsverdien. 
Deler av myra planlegges dyrket i 1984. 

dl Skjeggestadhylen. Vegetasjonen er artsrikere enn vanlig 
og vekstfaktorenesvariasjon markeres godt av variasjon i 
plantesamfunnene, særlig i løsbunn og mykrnattesamfunn. 
Myra har stor regional verdi. 

el Botnemyr ved Mykland. Flatmyr, bakkemyr og initial-
strengmyr finnes her og myra har regional verdi. Samti-
dig er det flere østlige arter (sivblom, lurvtorvmose og 
svelttorvmosel som det er mye av .. Også nordøstlige arter 
som dvergbjørk og rusttorvmose forekommser. Botnemyr er 
foreslått vernet som naturreservat i "Utkast til verne-
plan for myrer i Aust-Agder". 

f) Storemyr l Langedalen ved Mykland. 
myr el. 

gl Myrlandskap omkring Amlandslonane. 
lende bakkemyr og noe strengemyr. 
verneverdi. 

Denne myra tilsvarer 

Flatmyr, svakt hel-
Myrene har lokal 

hl Myrer rundt Grønevatna, Svakt hellende bakkemyr med 
verdi i lokal sammenheng. 
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il Myr nord for Lauvrak, Herefoss. Flatmyr og svakt hel-
lende bakkemyr som kan tjene som typeområde. 
verdi i lokal sammeheng. 

Hyra har 

j) Hyrer ved Lauvtjern, Fidje. Flatmyrer, svakt hellende 
bakkemyrer og initialstrengmyr. Myrene har lokal til 
regional verneverdi. 

k) Storemyr nord for Lølandsfjord, Ogge. Både flatmyr, 
svakt hellende bakkemyr, initialstrengmyr og ekte streng-
myr finnes innen et lite område. Dette er den sørvest-
ligste registrerte strengmyr. Det er også uvanlige og 
plantegeografisk interessante arter på myra; rikelig av 
den nordøstlige sivblom, store mengder av den sørlige 
vasstorvmose og glasstorvmose. Hyra har stor nasjonal 
verneverdi, men er ikke forslått vernet i "Utkast til 
verneplan for myrer i Aust-Agder" pga. dyrkingsverdien. 
Det er ikke planlagt oppdyrking l den nærmeste framtid 
pga. dreneringsproblemene. Den mest verneverdige delen 
av området er den bløteste. 

l) Gjertrudsmyr og Skarkemyr ved Rettåna. Hyrtypeutvikling 
belyses godt ved at flere stadier og former er represen-
tert. Det meste av områdets variasjon finnes, men de 
plantegeografiske interessante arts forekomstene er svakere 
representert her enn på myr kl, selv om de samme artene 
finnes. Hyrene har regional verdi, og er foreslått ver-
net som naturreservat i "Utkast til verneplan for myrer 
i lmst-Agder". 

m) Myrer ved Noslebuvatn og Staketjørnane. Flatmyr, svakt 
hellende bakkemyr og initialstrengmyr med regional verdi. 

n) Porsmyr. Bakkemyr og flatmyr dominert av pors. Einstape 
vokser ut på myra og glasstorvmose finnes her. Myra har 
verdi i regional sammenheng. 
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o) Moltemyr ved Mørklivatn. Denne nedbørrnyra ligger på 
vestgrensen for myrtypen, men deler av myra er påvir-
ket av grøfting. 

pl Orrmyr ved Natveit. 
av regional verdi. 

Flatmyr og svakt hellende bakkemyr 

ql Myrer øst for Lauvdal ved Natveit. Flatmyr med Europas 
eneste kjente forekomst av fertil glasstorvmose. 

B. Andre interessante planteforekomster. 

a) Nord for Straumsfjorden. Vegetasjonen er meget variert, 
fastmark og myr, fattig og rik vegetasjon veksler hyppig. 
Området er mer variert enn vanlig i regionen. Det inn-
går i det foreslåtte Øvre Tovdal landskapsvernområde. 

bl Nuten ved Videstøi i Ardalen. En artsrik forekomst av 
edellauvskog med krevende arter som er uvanlige i indre 
Agder. Nuten er foreslått vernet som naturreservat. 

cl Kvislestøyllii i Ardalen. Et urskogsområde dominert av 
gran og osp. Kvislestøyllii er foreslått vernet som 
naturreservat. 

dl Liene nord for Tveitvatn og Øvre Ramset jern er artsrike 
og flere krevende arter som er uvanlige i indre Agder 
finnes her, og av de varmekjære artene er det flere som 
ikke finnes høyere opp i vassdraget. 

el Liene nord for Dometveit har tilsvarende særtrekk som 
område dl, men her er det dels andre arter. 

fl Røyrtveit urskogsfelt ved Vikstølvatn er vernet som 
naturreservat. Urskogen er fredet som referanseområde 
for skog-økologisk forskning. 
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g) Lille og Store Hovatn har ferskvannsbiologisk referanse-
verdi ved at det er drevet forskning på kalking av sure 
vann der, innen "kalkingsprosjektet". 

h) Lille Hovatn, Eielandsvatn, Noslebuvatn og Ogge har 
referanseverdi ved at plantelivet i disse vannene ble 
undersøkt og kartlagt i 1977 av Kirsti Halvorsen, resul-
tatet er utgitt i SNSF-prosjektet som "teknisk notat", 
TN 36/77. Ogge er desuten egnet som typelokalitet for 
vannvegetasjon i indre Agder. Størrelsen gir et godt 
utvalg avarter og vegetasjonsutforminger, samtidig som 
de typiske hovedtrekk, lite næringstilgang og få arter 
sammen, dominerer. 

i) Berse. Strandvegetasjonen rundt vannet er uvanlig frodig 
i forhold til resten av vassdraget. Vannet og strandsonen 
er vernet som naturreservat av hensyn til fuglelivet. 

j) Resvatn har innslag av krevende arter som er uvanlige 
ellers i nedbørfeltet. 

kl Ved Bjorvatn er det en meget verneverdig edel lauvskog med 
alm-lindeskog og blåbær-eikeskog. Det er også plantegeo-
grafisk interessante forekomster her. Området er vernet 
som naturreservat. 

l) Kvitrot er en sjelden plante som finnes ett sted i nedre 
del av Tovdalselvas nedbørfelt. Forekomsten er plante-
geografisk interessant, men kartfestes ikke. 

m) Fauløyna på Hamresanden ved utløpet av Tovdalselva, har 
ulike utviklingsstadier av plantesamfunn både på sand-
bunn og mudderbunn. Fauløyna ligger inn til en stor 
campingplass. Dette gjør det mulig å utnytte de peda-
gogiske verdier som ligger i vegetasjonens klare varia-
sJoner. Dessuten er det en plantegeografisk interessant 
forekomst her. 
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2.2.1.5 Områder med interessant dyreliv 

a) Ved Førevatn i Froland/Birkenes hekker svartbak, en del 
ender og sannsynligvis storlom. Innlandshekking av 
svartbak er uvanlig og storlom regnes som en sårbar art 
i Norge. Vannet har verneverdi. 

b) Lille og Hovatn har ferskvannsbiologisk referanse-
verdi ved at det er drevet forskning på kalking av sure 
vann der, innen "kalkingsprosjektet". 

c) Vassvatn er en mye brukt rasteplass for andefugl både på 
vår- og høsttrekk. Vannet er også lokalt viktig som 
hekkeområde for ender. 

d) Søre Herefoss brukes som overvintringsområde av sangsvane 
og dykkender. Strømmen holder vanligvis et grunt, bredt 
utløpsos isfritt, samtidig som dybden passer godt for 
svaner. 

e) Heimdalsvatn er typisk for vann l indre Agder ved at det 
er såpass variert at mye av den vanlige forekommende 
variasjon dekkes. Vannet kan være egnet som typeområde. 

f) Flakksvatn er et lokalt viktig hekkeområde for ender og 
brukes mye av vadere og andefugl på trekk. 

g) Berse ved Birkeland er vernet som naturreservat. Vannet 
har regional betydning som hekkeområde, blant flere arter 
kan nevnes rosenfink, rørsanger og gulsanger. Mange 
arter bruker vannet som rasteplass under trekket. Vege-
tasjonen er uvanlig frodig i forhold til det vanlige i 
regionen, og gjør vannet attraktivt for arter som har få 
tilsvarende tilbud i regionen. Lagesildbestanden i vannet 
er også interessant, dette er den eneste kjente forekom-
sten avarten mellom Østlandet og Rogaland. 
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h) Drangsholtkilen ovenfor Boen brukes som rasteplass av 
andefugl på trekk. 

il Fauløyna og Nesset ved utløpet av Tovdalselva er mye 
brukte rasteplasser for vadefugl, både på vår- og høst-
trekk. Områdene er av regional verdi. 

2.1.2.6 Landskapsmessig særpregede områder og forekomster 

al Øvre Tovdal, omtalt under punkt 2.1.2.2. 

b) Elvene danner flere fosser som er særpregede landskaps-
element og verdifulle i lokal sammenheng. De mest fram-
tredende er Boenfossen, Teinefoss, Herefoss, Hauglands-
foss, Tveitfossen, Skjeggedalsfoss og Vassfoss. 

cl Ogge. Vannet er formet av berggrunnens foldings- og 
sprekkemønster, og har et stort antall øyer, holmer, 
nes, sund og viker. Berggrunnens struktur gir landskapet 
særpreg også vest for Ogge, til Eieslandsvatn og i sørøst 
mot Flakksvatn, selv om ikke vannflatene er like dominer-
ende i disse områdene. Landskapet er typisk for regionen, 
men myr og vann fremhever særtrekk i berggrunnen spesielt 
innen dette området. 

2.1.3 Referanseområder 

Tovdalsvassdraget har meget stor verdi som referansevassdrag 
for ferskvannsbiologi, vannkjemi og hydrologi. vår viten om 
vassdraget stammer først og fremst fra prosjektet "Sur ned-
børs virkning på skog og fisk" (heretter kalt SNSF), men 
også fra eldre registreringer. Vannmerket ved Austenå, er 
ett av tre i Agder som har en tilfredsstillende registrerings-
serie for sammenlikning av hydrologiske forhold i uregulerte 
vassdrag. Direktoratet ror Vilt og ferskvannsfisk startet 
registrering av vannkvalitet i 1967 og fra 1961 finnes det 
registreringer av fiskebestander i Tovdal. Den eksisterende 
viten gir gode muligheter for sammenliknende studier av ut-
viklingen av surhetsgraden i andre vassdrag, og dens virk-
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ning på dyrelivet. Denne verdien er særlig stor så lenge 
det ikke har skjedd vesentlige endringer i nedbørfeltet, 
andre enn de som skyldes tilførslene av lufttransportert 
forurensning. Statens forurensningstilsyn organiserer 
fortsatt overvåking av luftbåren forurensning, vannkjemi 
og fiskebestander innen vassdraget. Dette er det nedbør-
feltet som omfatter den mest allsidige overvåking innen 
statlig program for forurensningsovervåking. "Kalkings-
prosjektet" har også drevet forskning her, i Hovatn. 

Det er ikke bare forskningsinnsatsen som er nedlagt i Tov-
dalsvassdraget som gir det referanseverdi. Vassdraget er 
fra naturens side typisk for regionen, både med hensyn til 
geologi, plante- og dyreliv. Dette er vesentlige verdier 
i seg selv, og er med på å gjøre vassdraget egnet som refe-
ranseområde. Tovdalsvassdraget skiller seg også fra andre 
vassdrag i regionen ved både å nå fra fjell til fjord, og 
ved å være lite påvirket av tekniske inngrep og forurens-
ning. 

Vassdragets referanseverdi er meget stor og uerstattelig. 
Det er ikke mulig å framskaffe tilsvarende materiale fra 
andre vassdrag. 

Tovdalsvassdraget må anses som landets viktigste referanse-
vassdrag i sammenheng med forsuringsutviklingen. 

2.1.4 

Type- og særlig referanseverdien gir Tovdalsvassdraget meget 
stor verdi i nasjonal sammenheng. Nedbørfeltet dekker tre 
naturgeografiske regioner og har dermed en stor variasjons-
bredde. For den øverste av regionene finnes ikke alterna-
tive områder med tilsvarende kvaliteter, med hensyn til å 
dekke den naturlige variasjon innen lite påvirkete omgivel-
ser. Typeverdien av nedbørfeltet i de to nedenforliggende 
regioner styrkes ved at vassdraget gir områdene en naturlig 
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sammenheng med Øvre Tovdal. Selv om det skulle finnes 
alternative områder som hver for seg kan dekke vel så mye 
av variasjonsbredden innen de to nedre regionene, er det 
naturlig å bruke hele Tovdalsvassdraget som typeområde, 
når en viktig del er meget velegnet. Den regulerte vann-
føringen nedenfor Herefoss, fra reguleringene i Uldalsåna, 
reduserer verdien av dette delområdet. 

2.2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

Både naturmessig, ut fra befolkningstetthet og ut fra type 
friluftsområde, kan en dele Tovdalsvassdragets nedbørfelt 
i tre avsnitt. Den øvre delen er områdene nord for Dale, 
den midtre delen er fra Dale til Herefossfjorden og den 
nedre delen går fra Herefossfjorden til sjøen. 

Den øvre delen er et stort sammenhengende naturområde som 
er lite påvirket av inngrep. Området er bl.a. vist pa en 
illustrasjon over uberørte naturområder i Sør-Norge i NOU 
1980:20, "Naturvern i Norge". Definisjonen på uberørt 
naturområde er der at området ligger mer enn 5 km fra vei 
eller jernbane og er uten vassdragsreguleringer. 

Det blir stadig færre områder av noe størrelse som er ube-
rørte naturområder etter en slik definisjon. De gjenvær-
ende vil bli mer og mer attraktive for flerdagsturer, og 
bruken vil være økende. 

Områdets kvaliteter for friluftsliv ligger i det mangfol-
dige naturgrunnlaget som gir stor opplevelsesvariasjon. 
Dalen varierer mellom trangere partier med elva rennende 
i fosser og stryk, f.eks. Rjukanfossen, og partier med 
videre og flatere dalbunn med elva i roligere partier, vann 
og myrområder. Myrpartiet ved Stornestjørnin er spesielt i 
naturvernsaromenheng, men det er også et spesielt opplevelses-
moment for dem som går gjennom Ardalen. 
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Rester av gammel kulturpåvirkning er også med på å øke 
opplevelsesverdien i området. Disse består i gamle se tre 
som delvis er intakt og gamle fløtningsdammer ved de store 
vannene. 

Den nordligste delen, ved Straumsfjorden, ligger høyere og 
er mer preget av å være fjellområde enn områdene lenger 
ned. Det er mange vann i området rundt Straumsfjorden, og 
det kan være aktuelt som turpadlingsområde selv om det er 
vanskelig tilgjengelig. 

Den midtre delen av vassdraget, fra Dale til Herefossfjor-
den, omfatter både hovedvassdraget og de områder som vil 
bli berørt ved en overføring til Skjeggedal. For begge dal-
førene er det knyttet friluftslivsinteresser til selve elva 
som varierer mellom partier med fosser og stryk og roligere 
partier med vann. Begge vassdragsavsnittene er egnet til 
padling, både turpadling og konkurrransepadling i stryk. 
Denne form for bruk av elvene er økende. Friluftslivsinte-
ressene knytter seg ellers til den spredte, faste boset-
tingen og til hyttene som ligger i nedbørfeltet. Det er 
egnete turområder både for sommer- og vinterbruk og elver 
og vann brukes til bading og noe rekreasjonsfiske. 

nedre delen, fra Herefossfjorden til utløpet i Topdals-
fjorden, er av et sterkere innslag av kulturlandskap 
og mer tettbebyggelse enn lenger opp i vassdraget. Natur-
områdene med vann og vassdrag i dette området er viktige for 
nærmiljøet, både for den faste bosettingen og for hytter i 
området. Etter som utbyggingen øker vil også behovet for 
rekreasjonsarealer i nærmiljøet være økende, og områdene 
vil da bli sterkere utnyttet enn i dag. 

2 . 2 . 2 

Med den store utstrekningen og variasjonene i landskaps-
typer som nedbørfeltet har, har det også stor verdi for 
friluftslivet med varierte muligheter. Den øvre delen 
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brukes som turområde til flerdagsturer. Gjennom området 
går både merkede og umerkede stier som har sammenheng med 
hytte- og løypenettet til Arendal og Oppland Turistforening. 
Dette løypenettet går nå fra Kallingsheia i Amli til Hovden 
og med forbindelse videre til Haukelig og Hardangervidda. 

Den øvre delen er i dag forholdsvis uberørt av tekniske 
inngrep, og området har derfor spesiell opplevelsesverdi 
som turområde. Brukerne kommer mange steder fra, og om-
rådet har betydning i regional og nasjonal sammenheng. 

Elvas karakter varierer fra rolige elveløp og større og 
mindre vann, til større fosser og stryk. Elva brukes en 
del til padling, både til turpadling og til konkurranse-
padling i stryk i elva. 

Hele veien hvor det er bosetting brukes elva til bading. 
Mer faste badeplasser finner en først når en kommer ned 
mot de tettere befolkede områdene langs elva. 

Av de større vannene i nedre del av vassdraget er det 
spesielt Ogge det knytter seg store friluftsinteresser 
tll. Vannet har en oppstykket strandlinje med mange 
odder og bukter. Det har også mange øyer og holmer som 
gjør vannet attraktivt for båtliv, og det er flere bade-
plasser ved vannet. Oggevannsområdet har også en rekke 
hytter. 

Langs hele vassdraget finnes det hytteområder. Både elva 
og nærliggende heiområder er viktige rekreasjonsområder 
for disse hyttene. 

I området rundt Ogge og nord for Birkeland er det attrak-
tive turområder som brukes både sommer og vinter av folk 
fra kystkommunene l Aust-Agder og fra Kristiansand. For 
lokalbefolkningen er det også et mye brukt bade/tur- og 
skiterreng. 
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I nedbørfeltet til Tovdalsvassdraget liggere flere heiom-
råder som er viktige regionale turområder både for sommer-
og vinterbruk, eksempelvis Mosfjellheia, Himmelsyna, 0yna-
heia, Kallingsheia. 

Det er store friluftslivsinteresser knyttet til Tovdals-
vassdragets nedbørfelt. Det er stor variasjonsmulighet i 
det store nedbørfeltet, fra turområder av nasjonal betyd-
ning knyttet til turistløypenettet i den øvre delen, til 
regionale turområder og nærturområder for både fast boset-
ting og hytter. 

Både i fylkesplanen og handlingsprogram for friluftsliv 
i Aust-Agder er flere områder i nedbørfeltet pekt på som 
viktige regionale friluftsområder. 

Lokalt er både vassdraget, de forskjellige vannene og til-
støtende heiområder mye brukt til friluftsliv og rekreasjon. 
Aktiviteter som bading, padling, fiske, jakt, turgåing og 
skigåing er de vesentlige aktivitetene for folk som har 
disse områdene som nærturområder. 

2.3 Vilt (kartbilag 4) 

Det ca. 11 mil lange Tovdalsvassdraget har sitt utspring 
i Setesdalsheiene, ca. 1000 m over havet. Herfra bukter 
det seg gjennom flere kommuner før det renner ut i sjøen ved 
Kjevik flystasjon. Det er derfor stor variasjon i dyre-
livet langs vassdraget. Hele nedbørfeltet berører 9 kom-
muner. 

Elg finnes i fast bestand i hele nedbørfeltet. Tettest er 
bestanden nederst i vassdraget. Minstearealet for felling 
av elg er 3000 daa i Kristiansand kommune, mens en i Ardalen, 
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i Bygland kommune må ha 15 000 daa skogareal for å få fel-
lingstillatelse. 

I sommerhalvåret bruker elgen hele også de 
høyeste heiområdene lengst nord. Her trekker den imidler-
tid ned av heia vinterstid, for å beite einer og lauvtre-
skudd langs vassdraget. Årdalen betegnes som et svært vik-
tig vinterområde for elg. 
her vinterstid. 

Elg fra store heiområder samles 

Lenger nedover i nedbørfeltet bruker elgen stort sett samme 
områdene sommer som vinter. Men områdene langs vassdraget 
er også her mye brukt som beitesteder vinterstid. 

Rådyr finnes også i fast bestand langs hele vassdraget. 
Tettest er bestanden naturlig nok nærmest kysten. Men også 
øverst i nedbørfeltet synes rådyr å finne gode livsbetin-
gelser, og øverst i Skjeggedalen skytes 10-15 dyr hver høst. 

Villrein har de senere år trukket lenger og lenger sør på 
Setesdal Austhei, og i dag står det en god del dyr øverst 
langs vassdraget i Valle og Bygland kommuner. Det ble i 

1983 gitt fellingstillatelse på 20 rein i nordre del av Byg-
land. 17 av disse ble skutt. Flere nord-sør trekk av vill-
rein synes å ha etablert seg i Straumsfjord/Grøssæ-området. 

Hjort blir sett en gang imellom innen nedbørfeltet, men 
fast bestand er ikke registrert noe sted. 

Bever finnes nesten i alle vann og vassdrag innen nedbør-
feltet. Mye trær blir felt, og mange bekker og myrer ned-
demt. Men ingen store økonomiske tap er påført grunneiere 
i området. 

Bestanden av hare er god i det meste av nedbørfeltet. Rev 
og mår finnes i gode bestander i hele nedbørfeltet. Måren 
synes å ha best levevilkår i nedbørfeltets øverste halvdel. 
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Ulv og gaupe er påvist innen nedbørfeltet, både høyt oppe 
og nær kysten, mens jerver observert i området lengst 
nord. Spor av bjørn er sett i Ardalen. 

'Storfugl og orrfugl finnes i veksleBde bestander. Spesielt 
gode orrfuglbiotoper finnes mel16fu Ardalen og Straumsfjor-
den, i Skjeggedalen, og i Høvringenområdet. Storfuglbestan-
den har i de senere år vært lav i hele nedbørfeltet, selv om 
biotopene synes gode for arten flere steder. 

Lirype finnes i gode bestander lengst nord i nedbørfeltet, i 
Bygland, Valle og Amli kommuner. Nedbørfeltet inneholder 
flere områder som er viktige for våtmarksfugl. En rekke 
vadere og andefugler finner gode hvile/beite-muligheter 
under vår- og høsttrekket ved Vassvatn i Froland, Berse, 
Søre Herefossfjord og Flaksvatn i Birkenes, samt ved Tov-
dalselvas utløp, Fauløyna, Drangsholtkilen og Nesset i 
Kristiansand kommune. En rekke gode hekkeplasser er også 
beskrevet innen nedbørfeltet. 

Kanadagås ble satt ut i Otra ved Evje midt på 1970-tallet. 
I dag hekker de i flere vann i - Vikstøl-området. 

Foruten skogsbilveien fra Araksbø til Ardalen finnes ikke 
veier i Øvre Tov,dal. 
preges av uberørthet. 

Dette gjør sitt til at hele området 
Det samme gjelder øvre Skjeggedal. 

Sårbare og truede arter som kongeørn, jaktfalk og hubro 
finner her gode livsmuligheter. Kongeørn hekker flere 
plasser i området. Hubro høres hver vår og hekking er på-
vist helt fram til 1982. 
ger i området. 

Jaktfalk er observert flere gan-

Tovdalsvassdraget renner gjennom de fleste vanlige natur-
typene en finner på Sørlandet på sin vei fra Setesdals-
heiene til havet. En finner derfor både typiske fjell-
levende arter, som rein og fjellrype, barskogsarter, som 



2 2 O 

hønsehauk, storfugl og svartspett, samt arter tilknyttet 
mennesker og kulturmark, som låvesvale, gråspurv og gul-
spurv innen nedbørfeltets grenser. 

Foruten typiske og vanlige arter, finner også sårbare arter, 
som hubro, jaktfalk, kongeørn og hvitryggspett gode forhold 
innen nedbørfeltet. Alle disse er knyttet til vassdragets 
øverste del. Stor grad av uberørthet preger øvre Tovdal og 
Skjeggedalsområdet, og dette området egner seg svært godt 
som et typeområde for vilt i Sørlandets heiområder. 

Lenger nede langs vassdraget er det spredt bebyggelse, en 
del skogsdrift, men lite industri. Også her er faunaen 
typisk for den naturgeografiske region. Sju vann innen ned-
børfeltet, er fra før regulert. 

2.3.3 Referanseverdi 

Nedbørfei tet er stort og inneholder stort mangfold i ar,ter 
og habitater. Alle trofiske nivåer er representert, og 

.både vanlige arter og truede/sårbare arter finnes. Refe-
ranseverdien er derfor stor. Aller størst referanseverdi 
har Skjeggedalsområdet og øvre Tovdal på grunn av sin store 
uberørthet. 

Nedbørfeltet er stort med et variert biotoptilbud som byr 
alle de vanligste artene innen den geografiske regionen 
gode produksjonsmuligheter. I tillegg finner flere sår-
bare og truede arter gode ynglingsmuligheter i de minst tra-
fikkerte områdene i øvre Tovdal og øvre Skjeggedalen. 

2.3.5 Bruksverdi 

I hele nedbørfeltet jaktes det elg og rådyr. Jakta drives 
for det meste av grunneiere med slekt og vanner. Lengst 
nord, i Bygland og Amli kommune leies enkelte elgvald bort 
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for betydelige summer. Kun i Valle og Bygland er det åpnet 
jakt på villrein. I Bygland ble det i 1983 felt 17 rein, 
i Valle 139. Jakta drives mest av grunneiere, men noe ut-
leie finner sted. 

I Valle, Bygland og Amli kommuner har enkelte grunneiere en 
god ekstrainntekt på bortleie av rype- og orrfugljakt. 
Jegertettheten i disse områdene er middels. Småviltjakt for 
øvrig i nedbørfeltet drives i liten skala. Da helst som 
harejakt av grunneiere med slekt og venner. Det er liten 
interesse for jakt på bever og andefugl. 

Som jaktområde har nedbørfeltet til dels stor betydning 
lokalt, og heller liten betydning i større sammenheng. 

2.4 Fisk (kartbilag 5) 

Inntil for 10-20 år siden var Tovdalsvassdraget kjent for 
rike fiskebestander med mange fiskearter. Vassdraget har 
blitt sterkt påvirket av forsuring. Sidevassdragene som 
drenerer til Uldalsåna ble relativt tidlig fisketomme (60-
åra) . I Tovdalselva er det ennå en del fiskebestander 
igjen, men stors deler ble fisketomme eller fikk bestandene 
betydelig redusert i løpet av 1970-åra, en utvikling som 
stadig pågår. 

I de øverste deler av vassdraget er aure eneste fiskeart. 
Al går opp til VråIstadvatn i Tovdal. Abbor var tidligere 
vanlig opp til Tveitvatn, men lever nå fra Gauslåfjorden 
og nedover i vassdraget. I denne delen av vassdraget fins 
også sik og lagesild. Forekomsten av lagesild er bemerkel-
sesverdig. Vest for Oslofjorden fins arten bare i Tovdals-
vassdraget og på Jæren. 
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Laksen vandret tidligere opp til Herefossfjorden. For ca. 
100 år siden ble det årlig fanget opptil 12 tonn laks og 
sjøaure pr. år. Fangstene avtok i begynnelsen av dette år-
hundre. I 19S0-åra ble det årlig ennå fanget ca. ett tonn 
laks og sjøaure. Siden ca. 1970 er oppvandring av laks i 
vassdraget så godt som opphørt. 

Sjøaure har ikke vært fanget ovenfor Boenfossen. I det 
nederste vassdragsavsnittet er det fremdeles reproduserende 
bestander av sjøaure. Canadisk bekkerøye har de siste år 
blitt satt ut i mange vann i vassdraget. Nedenfor Boen 
forekommer trepigget stingsild, elve- og havniøye. 

Tovdalsvassdraget er representativt for de store vassdrag 
på Sørlandet med hensyn til fjellgrunn, avsetninger, vege-
tasjon og dyreliv. Vassdraget omfatter de aller fleste 
landskapstyper og hydrologiske lokalitetstyper fra fjell-
terreng til kyst. De fleste av landsdelens naturlig fore-
kommende fiskearter er representert i vassdraget. 

2.4,3 Referanseverdi 

Tovdalsvassdraget er det siste store, lite berørte vass-
drag på Sørlandit. Det er relativt lite påvirket av indu-
stri og lokale utslipp. Opplysninger og data bakover l 

tid er bedre enn for de fleste andre norske vassdrag. Vass-
draget har siden 1973 vært basisområde for vannkjemiske og 
fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med sur nedbør. 
Regelmessige vannkjemiske målinger har vært foretatt siden 
begynnelsen av 60-tallet, og det finnes sporadiske målinger 
helt tilbake til 1920-årene. Lakse- og sjøaurestatistikk 
går tilbake til 1876. Også målinger av nedbørk]emi og virk-
ninger av sur nedbør på jordsmonn og skog pågår i vassdra-
gets nedbørfelt. Hovatn har vært nyttet som forsøkslokali-
tet i forbindelse med "kalkingsprosjektet". 
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Forekomsten av lagesild er dyregeografisk svært interes-
sant. Det har i en årrekke vært gjort utsettingsforsøk 
av canadisk bekkerøye i Tovdalsvassdraget. 

Produksjonen av fisk i vassdraget har avtatt sterkt i de 
senere år på grunn av forsuring. I lokaliteter hvor cana-
disk bekkerøye er satt ut etter at auren forsvant, er det 
oppnådd gode fangster. Tovdalselva er fra gammelt av be-
skrevet som en meget god fiskeelv. Dette gjenspeiles l 

lakse- og sjøaurestatistikken. I vassdragets øvre deler 
var bestandene tidligere karakterisert som overbefolkede. 
Med sine mange loner og vann har vassdraget vært høyt 
skattet for sitt gode aurefiske. 

Gjennom tiltak som kalking av sure lokaliteter og kulti-
vering av overbefolkede ,vann, vil produksjonsverdien sann-
synligvis kunne økes betraktelig. 

2.4.5 Bruksverdi 

Den fiskerimessige bruksverdien av vassdraget er i dag 
langt mindre enn bare for få år siden, men vil lett kunne 
økes dersom forsuringstendensen avtar og kalking og andre 
kultiveringstiltak blir gjennomført. Tovdalsvassdraget 
er lett tilgjengelig og en restaurering av fiskebestandene 
vil gjenskape og ytterligere forsterke interessen for vass-
draget. 
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2.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

2.5.1 Bruksverdi 

Det er bosatt ca. 6300 personer innenfor vassdragets nedbør-
felt, hvorav ca. 1750 i tettstedet Birkeland og ca. 1400 
innenfor den delen av nedbørfeltet som ligger i Kristian-
sand kommune (Tveit). 

Hoveddelen av bebyggelsen langs vassdraget i Kristiansand 
kommune er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett. En 
mindre del av bebyggelsen er imidlertid tilknyttet private 
vannverk (Dønnestad og Drangsholt) . 

Boen Bruk tar vann fra vassdraget til kjøling av presse og 
rensing i fyrhuset. 

I Birkenes er det kommunal vannforsyning til bebyggelsen 
på Birkeland. Det kommunale har uttak 
fra grunnvannsbrønn anlagt l løsmassene langs Tovdalsvass-
draget like sør for Lunden bro. Anlegget er dimensjonert 
for ca. 4000 p.e. Dagens tilknytning tilsvarer ca. 2000 p.e. 
Vannbehandlingen består av alkalisering. 

Bebyggelsen langs vassdraget mellom Birkeland og Søre Here-
foss baserer vannforsyningen på separate brønner. 
hovedsakelig anlagt i dalsidene langs vassdraget. 

Disse er 

på Søre Herefoss er det felles vannforsyning fra Begervannet_ 
på østsiden av vassdraget. 

I Herefoss har den sørligste delen av bebyggelsen felles 
vannforsyning fra bekkeinntak i utløpet fra Landstveit-
tjønna. Dette vannverket forsyner i dag ca. 100 p.e., men 
er dimensjonert for 500 p.e. Vannbehandlingen består av 
alkalisering. Den øvrige bebyggelsen baserer vannforsy-
ningen på separate brønner. En av disse brønnene er anlagt 
ved Herefossfjorden. Brønnen forsyner fem boliger ved 

Hanefossen kraftstasjon og er utstyrt med UV-anlegg. 
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Bebyggelsen videre nordover langs Tovdalsvassdraget dek-
ker i sin helhet vannforsyningen fra separate brønner. 
Dette gjelder også tettbebyggelsen på Hynnekleiv i Froland 
kommune og tettbebyggelsen på Dølemo i Amli kommune. De 
fleste brønnene er anlagt i dalsidene langs vassdraget, men 
på Svenes og Dølemo er det enkelte brønner i løsmassene 
langs vassdraget. 

Bebyggelsen i Tovdal fra ytre Ramse til Dale baserer også 
vannforsyningen på separate brønner som hovedsakelig er 
anlagt i dalsidene langs vassdraget. på Hillestad er det 
imidlertid anlagt brønn i løsmassene like ved vassdraget. 
Denne er forutsatt å dekke vannforsyningen til S boliger. 
Den sørligste gården på Dale har også brønn anlagt i løs-
massene like ved vassdraget. 

Bebyggelsen langs UldalsvassdragetjSkjeggedalsåna og side-
elvene Rettåna, Hovlandsåna og Vesteråna dekker i sin hel-
het vannforsyningen fra separate brønner. Der forholdene 
ligger til rette for det er brønnene anlagt i løsmasser 
langs vassdraget, mens de fleste har brønner anlagt i dal-
sidene langs vassdragene. Det kan i denne sammenheng nev-
nes at et hyttefelt på Høgeli har felles vannforsyning fra 
brønn anlagt i løsmassene ved Skjeggedalsåna like sør for 
utløpet av Småvatni. 

Bebyggelsen på Vatnestraum ved Oggevatn i Iveland kommune, 
har felles vannforsyning fra inntak i Oggevatn. 
vanninntaket forsyner ca. ISO p.e. 

Dette 

For bebyggelsen langs hovedvassdraget mellom utløpet i Top-
dalsfjorden og Herefoss er det ingen aktuelle alternativ 
til dagens vannforsyning. 
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For bebyggelsen på Herefoss er det aktuelt å øke tilknyt-
ningen til det kommunale vannforsyningsnettet slik at hele 
området dekkes. Det må presiseres at Herefossfjorden ikke 
synes aktuell som vannforsyningskilde pga. med 
fekale forurensninger og for høyt innhold av koliforme bak-
terier. 

på Dølemo er det aktuelt å bygge ut kommunalt vannforsy-
ningsnett basert på grunnvannsuttak. Vannforsynings-
nettet er tenkt å forsyne den eksisterende bebyggelsen i 
området samt et planlagt boligfelt for ca. 20 boliger. 
Aktuell vannbehandling er alkalisering. 

I Tovdal er det i forbindelse med konsesjonssøknaden vurdert 
mulighetene for å skaffe ny vannforsyning til bebyggelsen på 
Austenå og Dale. på Austenå er det aktuelt med felles vann-
forsyning (sanitærvann og jordbruksvanning) fra bekkeinntak 
i Kvernåna som kommer fra Nasvatn. For Dalegrenda er det 
aktuelt med felles vannforsyning (sanitærvann og jordbruks-
vanning) fra bekkeinntak i Bakkebekken som kommer fra øyvatn. 

For den øvrige bebyggelsen i Tovdal synes det ikke å være 
aktuelle alternativ til dagens løsninger. 

For bebyggelsen på Engesland i Birkenes kommune er det aktu-
elt med felles vannforsyning fra grunnvannsbrønn plassert 
ved Ljosvatn. Brønnen er tenkt dimensjonert for 400 p.e. 

på Vatnestraum i Iveland kommune er det aktuelt å anlegge 
ny grunnvannsbrønn ved Oggevatn som erstatning for dagens 
inntak i vannet. Brønnen er tenkt dimensjonert for 400-
500 p.e. for å kunne dekke vannforsyningen til nye bolig-
felt i området. Aktuell vannbehandling er alkalisering. 

på Mykland i Froland kommune kan det bli aktuelt med felles 
vannforsyning, men det foreligger ikke planer om dette i dag. 
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I øvrige deler av nedbørfeltene til Uldalsvassdraget synes 
det ikke å være aktuelle alternativ til dagens løsninger. 

2.6 Vern mot forurensning (kartbilag 7) 

2.6.1 Bruksverdi 

Bebyggelsen langs nederste del av vassdraget i Kristiansand 
kommune (Ryen, Boen, Kjevik og Hamresanden) er tilknyttet 
kommunalt avløpsnett som føres til Korsvik renseanlegg. 
Tilknytningen i området tilsvarer ca. 1500 p.e. Korsvik 
renseanlegg har mekanisk og kjemisk rensing og er dimensjo-
nert for 18 000 p.e. Dagens tilknytning tilsvarer ca. 
11 000 p.e. Renseanlegget har utslipp i Kristiansands-
fjorden. 

Enkelte mindre boligområder nedstrøms Boen i Kristiansand 
kommune, har felles avløpsnett som føres via felles eller 
separate slamavskillere ut i vassdraget. Dette gjelder om-
rådene Ve (ca. 80 p.e.), Nygård/Prestegården (ca. 190 p.e.), 
Solsletta (ca. 130 p.e.) og Krageboen (ca. 30 p.e.). Den 
øvrige bebyggelsen langs vassdraget i Kristiansand kommune 
har separate anlegg. 

Langs mellom Boen og Birkeland har bebyggelsen 
separate avløpsløsninger. For den eldre delen av bebyggel-
sen må anleggene antas å være av lav standard. Et mindre 

boligfelt på Grødum, ca. 3 km oppstrøms Boen, har felles av-
løpsnett som føres via felles slamavskiller ut i en liten 
sidebekk til vassdraget. Anlegget fungerer dårlig og forut-
settes utbedret. 

Bebyggelsen på Birkeland er tilknyttet kommunalt avløpsnett 
som føres til renseanlegg på vestsiden av Flakksvatn. Rense-
anlegget har mekanisk og kjemisk rensing og er dimensjonert 
for 4000 p.e. Dagens tilknytning tilsvarer ca. 2000 p.e. 
Anlegget fungerer meget godt. 
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Bebyggelsen mellom Birkeland og Herefoss har separate av-
løpsløsninger. 

Bebyggelsen på Herefoss er samlet på 6 mindre felles avløps-
nett. To av disse avløpsnettene føres via separate slamav-
skillere til det vestre elveløpet mellom Gauslåfjorden og 
Herefossfjorden. De øvrige avløpsnettene føres via sepa-
rate slamavskillere til Herefossfjorden. For det ene bolig-
området er det imidlertid felles slamavskiller med utslipp 
på 20 meters dyp i fjorden. Avløpsforholdene på Herefoss 
må karakteriseres som lite tilfredsstillende. 

på Hynnekleiv i Froland kommune er det felles avløpsnett for 

. fem boliger. Avløpet føres via separate slamavskillere til 
felles avløp med utslipp i Tovdalselva. 

Bebyggelsen videre oppover Tovdalselva har separate avløps-
løsninger. 

For bebyggelsen langs Uldalsvassdraget/Skjeggedalsåna med 
sideelvene Hovlandsåna og Vesteråna er det også kun sepa-
rate avløpsløsninger. Et hytteområde på Høgeli ved Små-
vatn i Skjeggedalsåni har felles infiltrasjonsanlegg for 
lS hytter. 

Bebyggelsen på Vatnestraum, ved Oggevatn i Iveland kommune, 
har i dag felles avløpsnett som føres via felles slamavskil-
ler og sandfiltergrøft med utslipp i Oggevatn. 

Bebyggelsen på Engesland i Birkenes kommune har separate 
avløpsløsninger. 

Oppstrøms Herefossfjorden er vassdraget lite påvirket av 
forurensninger. Dette gjelder både Tovdalselva og Uldals-
vassdraget med sideelver. Vassdraget ligger i sonen for 
maksimum belastning med sur nedbør. 
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Nedstrøms Herefoss blir vassdraget i økende grad belastet 
med forurensninger fra boligkloakk og jordbruksvirksomhet. 
Hele vassdragsavsnittet krakteriseres imidlertid ved en sur 
og relativt saltfattig vannkvalitet. Vassdraget er noe på-
virket av forurensninger nedstrøms Birkeland og denne på-
virkningen øker på strekningen mellom fylkesgrensen og 
utløpet. 

Analyser viser at vassdraget nedstrøms Herefossfjorden er 
belastet med fekale forurensninger og uegnet som drikkevann. 
Også denne belastningen øker nedover vassdraget. 

For hele bebyggelsen på vestsiden av vassdraget nedstrøms 
Boen i Kristiansand kommune er det aktuelt å samle avløpene 
på felles nett som føres til Korsvik renseanlegg. For denne 
bebyggelsen må derfor Kristiansandsfjorden anses som en 
alternativ resipient. 

For den øvrige bebyggelsen i Tovdalsvassdragets nedbørfelt 
er det ingen alternativer til vassdraget som resipient. 
Dette antas også å gjelde bebyggelsen på østsiden av vass-
draget nedstrøms Boen (Dønnestad og Ve) . 

Langs vassdraget mellom Boen og Herefoss er det ingen aktuelle 
alternativ til dagens separate løsninger. 
bort fra videre utbygging på Birkeland. 

Det er her sett 

på Herefoss er det ønskelig å samle avløpene fra hele be-
byggelsen på felles avløpsnett som føres til renseanlegg 
med utslipp i Herefossfjorden. 

på Hynnekleiv i Froland kommune, er det aktuelt med en viss 
boligbygging. Avløpet fra nye boliger tenkes ført via felles 
slamavskiller og sandfiltergrøft med utslipp i Tovdalselva. 
Det er ønskelig at et eventuelt anlegg dimensjoneres med 
tanke på også å ta imot avløpet fra den eksisterende bebyg-
gelsen. 



2 30 

på Mykland i Froland kommune, er det aktuelt å føre avløpet 
fra et planlagt boligfelt (9 tomter) via felles slamavskil-
ler og sandfiltergrøft med utslipp i Myklandsvatn. Det er 
ønskelig at et eventuelt anlegg dimensjoneres med tanke på 

også å ta imot avløpet fra en del av den eksisterende bebyg-
gelsen. 

på Dølemo i Amli kommune er det planlagt felles infiltra-
sjonsanlegg for den eksisterende bebyggelsen samt et plan-
lagt boligfelt (20 tomter). Det kan senere bli aktuelt å 
bygge renseanlegg på Dølemo. 

For bebyggelsen langs Tovdalselva oppstrøms Dølemo er det 
.ingen aktuelle alternativ til dagens separate anlegg. 

Langs UldalsvassdragetjSkjeggedalsåna er det aktuelt med 
tiltak innen avløpssektoren for Risdalsgrenda i Froland kom-
mune. Det er utarbeidet flatereguleringsplan for området. 
Det kan bli aktuelt å samie avløpene på felles nett som 
føres via felles slamavskiller og sandfiltergrøft med ut-
slipp i Skjeggedalsåna/Mjåvassfjorden. 

på Engesland i Birkenes kommune er det aktuelt å samle a"v-
løpene på felles nett som føres via felles slamavskiller og 
sandfiltergrøft med utslipp i Ljosvatn. Anlegget er aktuelt 
å dimensjonere for ca. 120 p.e. 

på Vatnestraum ved Oggevatn er det aktuelt å bygge rensean-
legg som erstatning for dagens sandfiltergrøft. Det er 
aktuelt med mekanisk og kjemisk rensing. 
dimensjonert for 400 - 500 p.e. 

Anlegget er tenkt 
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2.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Tovdalsvassdraget er et av de få vassdrag i Sør-Norge som 
ennå er noenlunde uberørt fra fjell til fjord. Det renner 
gjennom ulike landskapstyper og naturområder som til sammen 
representerer et tverrsnitt av Agderfylkene. 

I vassdragets nedbørfelt er det kjent omkring 600 kultur-
minner fra forhistorisk tid og middelalder og i de plan-
lagte områdene for vannkraftutbyggingen er det registrert 
250 fra dette tidsrommet. 

Dette antallet gir sannsynligvis bare et tilnærmet riktig 
bilde av hva som finnes av fornminner i utbyggingsområdene. 
HØyst sannsynlig finnes det mange skjult under markover-
flaten, og som man først kan lokalisere ved å foreta mer 
systematiske detaljregistreringer. 

Foreløpig er det registrert 172 steirialderlokaliteter, 37 
jernvinneplasser, 20 gravminner, 15 gårdsanlegg, tufter 
o.l., l dyregravfelt, l skålgropstein, foruten at det er 
gjort en delløsfunn. 

Krakteristisk for dette vassdraget er de mange fornminnene 
og mangfoldet i fornminnebestanden. Steinalderboplasser 
viser at Tovdalsvassdraget har vært utnyttet helt fra 
fangstfolk dro oppover vassdraget for 7000 år siden. 
Videre viser ulike fornminner at det har vært fast gårdsbo-
setning langs hele vassdraget fra jernalderen, og at jern-
utvinning har vært en viktig ressurs. Gravfeltet på Skreros 
ved Ogge er særlig fint og er innkjøpt av staten. 

Spesielt kan man framheve fornminnene ved Straumsfjorden 
(i Valle og Bygland) Ardalen (i Bygland og Amli) og Natveit 
(i Birkenes) . 
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Ved Straumsfjorden er det registrert 108 fornminner. I all 
hovedsak er det boplasser fra eldre og yngre steinalder samt 
jernutvinningsplasser fra vikingtiden og middelalderen. Det 
er få vann i Sør-Norge hvor det er funnet så mange fornminner 
som ved denne fjorden. Bakgrunnen for de mange fornmiunene 
må ha vært rike ressurser av vilt, fisk og myrmalm. 

Selv om de fleste fornminnene ved Straumsfjorden ligger i 
det fløtningsregulerte strandbeltet, reduserer ikke dette 
den vitenskapelige betydningen av dem i vesentlig grad. 

I Ardalen er det blant annet registrert tre godt bevarte 
ødegårds anlegg på stølene Anebjør, Videstøylog Nuten. De 
tre gårdene er fra jernalderen og middelalderen, og det 
dreier seg om store gårder med innmark på over 2S daa. I 
dag kan man se spor etter dem i form av tufter, rydnings-
røyser, innmark, åkerreiner og gardfar. Her er dessuten 
jernvinneplasser som kan ha sammenheng med denne bosetningen. 

Ardalen har vært brukt av bønder fra to daler, fra Setesdal 
og Tovdal. De tre gårdene har dannet en liten grend og 
vært et viktig bindeledd mellom Setesdal, Tovdal og Fyres-
dal. I utforskningen av gårdsbosetningen og ødegårdsfeno-
menet l jernalderen og middelalderen vil de tre gårdsanleg-
gene utgjøre et stort og betydningsfullt kildemateriale i 
nordisk Ved Austenå sør for Ardalen ligger et 
gravfelt og en middelalderkirkegård, 
turminne. 

som er et sjelden kul-

Ved Natveit er det kartlagt 17 fornminner som ligger ved en 
rekke småvann. De fleste er boplasser fra eldre og yngre 
steinalder. De ligger på overgangen mellom kyst- og skogs-
regionen, l en økologisk sone som tidligere har vært lite 
utforsket i norsk arkeologi. Nettopp dette gjør boplas-
sene spesielt interessante. 
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også fra nyere tid er Tovdalsvassdraget rikt på kultur-
minner. De fleste er knyttet til den faste bosetningen 
med gårds- og stølsbruk og med skogbruk som en viktig 
attåtnæring. 

Bosetningen er spredt, slik en kan vente i et skogsdistrikt. 
Gårdsbrukene ligger vanligvis samlet i små grender. Ofte 
går den dyrkete marka helt ned til elver og vann, eventuelt 
m.ed forbygninger nederst. Vannet har derfor stor betydning 
for opplevelsen av kulturlandskapet og kulturminnene på går-
dene. 

En del bygninger har høy alder, bl.a. de mange 1700-talls-
stabburene i de indre områdene, tømmeret har en alderdomme-
lig utforming som ellers er mest kjent fra nabodalføret 
Setesdal. Andre eldre bygninger er "mandalske" stuer og 
store tre-etasjes våningshus, dessuten Tovdal kirke fra ca. 
1820. 

Som helhet er imidlertid tunene preget av tiden etter ut-
skiftningen (i siste halvdel av 1800-tallet) og fram til 
omkring første verdenskrig. Byggevirksomheten ser ut til 
å ha vært usedvanlig stor i disse årene, noe som kan ha sam-
menheng med økte inntekter fra skogen. Sveitserstilen som 
dominerte i perioden, setter i høy grad preg på gårds-
bebyggelsen og det kan påvises interessante lokale varianter 
av stilen. Fordi det i den etterfølgende perioden var for-
holdsvis lav byggeaktivitet har bygningsmiljøet et usedvan-
lig enhetlig preg. Det peker seg derfor ut som et viktig 
forsknings- og bevaringsområde for tiden omkring 1900 både 
når det gjelder større og mindre gårdsbruk og tidligere hus-
mannsplasser. 

Mange bekkekverner er fortsatt i god stand, i tillegg til 
at det finnes utallige tufter. Særlig interessante er de 
mange vassdrevne innretningene i Straume i Setesdal som 
fikk vann fra Straums-Mjåvatn. Dette skjedde ved en kun-
stig overføring som skal gå tilbake til 1600-tallet. 
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I dette området er det tre kverner, foruten kvern- og sag-
tufter og flere veiter som bl.a. ble brukt til drift av 

treskeverk på flere gårder. 

steder dannes det større og mindre tettsteder. Også 

dette er helhetlige miljøer som gir interessante eksempler 
på forholdene omkring 1900. Her er bl.a. skolehus, en almue-
stue, butikker, bolighus uten jordvei osv. 

Fram til tiden etter annen verdenskrig spil te utsl-åt:t.ene 
stor rolle i gårdsdrifta. Hver gård haddet et stort antall 
slåtter. Hillestad hadde f.eks. 900 slåtter, heter det, 
og hver av slåttene ble høstet hvert tredje år. Mange av 
slåttene ligger i mer eller mindre myrlendte områder ned 
mot elver og vann. De er grodd en del til, men preger fort-
satt landskapet langs hele vassdraget. Ved de største slåt-
tene ble det bygd laftede ut løer (høybuer) hvorav svært 
mange er bevart, men bare noen få kartfestet. Ellers satte 
en høyet i stakk, stakketuftene er ikke kartfestet. 

også stølsdrifta var knyttet til det omfattende utslåtte-
bruket. Såkalte slåttesetre er typisk for denne delen av 
landet, det vil si at høyslåtten var av særlig stor betyd-
ning og avgjorde års rytmen på stølen. Ardalen har her hatt 
stor betydning. Når en følger den gamle stølsveien langs 
elva, passerer en mange utslåtter og stølsvoller med laftede 
hus fra 1800-1900 tallet, noen muligens eldre. 

Her er store, dyrkete stølsvoller med alderdommelige åre-
stuer med sengebrisk og her er mer moderne ovnsstuer, videre 
er her løer, stall og fjøs. En del hus er i bra stand, men 
ofte er det bare tufter og ruiner igjen. 

Det som gjør stølene i Ardalen spesielt interessante, er at 
de som nevnt, har vært gårder i middelalderen. Selve støls-
drifta kan muligens følges tilbake til 1600-tallet. 
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også skogsdrifta preger landskapet langs vassdraget. Her 
er utallige dammer og forbygninger for tømmerfløting langs 
hovedvassdragene (Skjeggedals- og selve Tovdalsvassdraget) 
og sidebekker og -elver. Det er minner fra tømmerfløtingen 
fra Topsæ, Grøssæ og Straumsfjorden i nord og helt ut til 
kysten i sør. Den ordinære, årlige fløtingen gikk fra Dale 
og sørover. Dammene i de nevnte innerste vannene og en del 
høytliggende sidebekker (bl.a. Heimstetjern og Nørstetjern 
med Kleivebekken) er såkalte slippedammer som ble bygd for 
fløtingen lengre nede. I 1920-årene ble det fløtet gjennom 
hele Ardalen. En svær stein-forbygning i Rjukanfossen vit-
ner ennå om dette. 

De L1øyestliggende fløtningsdammene er steinfyllingsdammer 
av eldre type, f.eks. dammen i Topsæ som skal være fra om-
kring 1880 med den tilhørende laftede fløtingskoien. 
Lengre nede er de fleste dammene og forbygningene aven noe 
nyere type, bygd av store, tilhogde stein, til dels holdt 
sammen med jernbolter. Mange av disse er meget store, impo-
nerende byggverk som har stor opplevelsesverdi sammen med 
elvene og fossene. De fleste av dem ligger for øvrig nett-
opp i områder hvor elva går i stryk eller foss og hvor det 
er planlagt kraftverk. De 6 svære forbygningene ved Haug-
landsfossen og de 3 tilsvarende ved Rislåfoss har så stor 
kulturhistorisk verdiaL_c1et kan være aktuelt å vurdere 
fredning. 

De mange vassdrevne sirkelsagene og restene etter slike 
vitner også om skogsdriftens historie. Det skal videre 
være mange tjæremilebånner i skogen. Endelig skal de mange 
brokarene av store, tilhogde stein nevnes. 

Tovdalsvassdraget er en stor databank for framtidig forsk-
ning med muligheter for å belyse mange vitenskapelige pro-
blemer i forhistorisk tid, middelalder og nyere tid. på 
forskningens nåværende stadium vil det imidlertid ikke være 
mulig på forsvarlig måte å utnytte det datapotensialet som 
disse fornminnene representerer. I uberørt stand represen-
terer derfor vassdraget en enestående mulighet for framtidige 
undersøkelser. 
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0degårds- og stølsområdet i Ardalen peker seg ut som et 
viktig tverrvitenskapelig forskningsfelt. Stor vitenska-
pelig interesse er også knyttet til de rike steinalder-
funnene og til bygningsmiljøet omkring 1900. 

Kulturminnebestanden er meget rik og har stort mangfold. 
Den dekker et langt tidsrom. Kulturminnene har betydelig 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og pedagogisk verdi i regio-
nal og til dels også i landsomfattende sammenheng. Mange av 
kulturminnene har nær tilknytning til elver og vann. Vass-
draget kan fungere som et typevassdrag for Aust-Agder, i noen 
sammenhenger også for store deler av Sør-Norge. Verneverdien 
forsterkes av at vassdraget er lite berørt av moderne tek-
niske inngrep, mens det i nabovassdragene er gjort store ut-
bygginger. 

2.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

I tabell 2.1 under er vist en del data for vassdraget med 
grunnlag i tall fra Landbrukstellinga 1979. 

Tabellen baserer seg på oppgaver fra 49 grunnkretser i 9 

kommuner. Dette er grunnkretser som helt eller delvis lig-
ger innenfor nedbørfeltet. I Bygland kommune er bare ube-
bodde grunnkretser berørt, slik at data fra Bygland mangler 
i tabellen. I denne kommunen blir arealer av betydning 
som beiteområder og skogarealer liggende innenfor nedbørfel-
tet. 

Disse forhold gjør at tallene ikke gir et helt korrekt bilde 
av landbrukets stilling i nedbørfeltet, men en får likevel 
fram en rimelig bra næringsmessig oversikt for området. 
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Tabell 2.1 Data for vassdraget (tall fra Landbrukstellinga 1979) 

Fyresdal Froland Amli 

Antall bruk m. 
-r .areal i drift 

Areal i drift 
totdlt 

Korn og olje-
vekst til modn. 

r'ulldyrka eng 

Overflatedyrka 
eng 

Bruk tilknytta 
vanningsanlegg 

Samla kapasi-
tet m'/time 

Area l som kan 
vannes 

Med god nok 
tilgang pa 
vann 

Areal ful1-
dyrka eng 
gjødsla 

Areal korn 
gjødsla 

Storfe to!:alt 

Antall kyr 

StJUL!C LuL,;JLL 

Slaktesvin 

Verpehøner 

Bikuber 

Bruk med 
produktlv skog 

8ruk med mlnst 

21 

')75* 

JO* 

729* 

152 * 

6 

89 

245* 

6 

721* 

30* 

20 

11 

1<U l 

o 
o 

69 

101 

2595* 

2J8* 

1l:l44* 

215' 

22 

225 

764* 

20 

1774 • 

228* 

178 

39 

1 b -, J 

128 

]15 

122 

25 dad 68 117 

Skogaredl tot. 63574* 21361tl* 

Bdrskog 63421* 200cll:l0* 

Lduvskog 153* 1273l:l* 

Areal med høy 
og midd. bonitet 28078* 119429' 

Tot. avvirkning 
i m' i 1978 6661 20172 

dekar 

321 93 

Y100' 3444 * 

692* 592* 

6620* 2222* 

856* 2]6' 

35 2] 

364 355 

1402* 1551* 

33 21 

59H2' 2037* 

5L 

187 

2e4 69 

145 108 

490ti 3634 

692 1744 

449 89 

43 ti ti2 

4166å5* 1747l:l4' 

4 O J l b 7 • l 7 U ,) Cl 8 -

USle- 3796' 

2747l6' ]0308* 

47673 130]9 

Iveland og 
Hornnes 

64 60 

2061:1* 1526* 

5* 13* 

1761* 111 J" 

207* 254' 

8 

48 45 

157* 

1624 • 1090' 

o 
240 227 

95 63 

224 

15 11 

63 831 

151 28 

117 78 

114 74 

B6130' 4 1781 • 

80381* 31442' 

5949* 10339* 

47089' 

6844 24 ]l 

Valle 

30 

0* 

21* 

---4 

28 

82* 

55]* 

o 
42 

19 

6j() 

o 
o 

o 

2] 

19 

9915* 

7741* 

2174 * 

4672* 

416 

Kcistian- Sum 
s"nd 

26 716 

9å1* 2lJ02* 

392* 1962* 

26]* 15110* 

10* 1951* 

6 106 

88 1242 

4767* 

6 97 

14035* 

]93* 186S' 

29 lB15 

19 599 

7751 

o 411 

207 9939 

o 2930 

21 968 

19 9] 1 

15389* 1022076* 

11256* 969276* 

4133* 52800' 

5036* 531612* 

1553 98789 
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2.8.2 Jordbruk 

Et gjennomgående trekk er at brukene har lite dyrket jord 
ved siden av noe skog. Av tabell 2.1 finner en at det i 
gjennomsnitt er ca. 30 daa jordbruksareal pr. bruk. Foruten 
at de produktive arealer i gjennomsnitt er små, ligger de 
også ofte spredt slik at gjennomføring aven effektiv struk-
turrasjonalisering er vanskelig. For øvrig kan nevnes at 
skogen tradisjonelt har vært betydelig bedre utnyttet enn 
jordbruket. 

I ressurs- og tiltaksplaner for Tovdal og Vestre Amli og 
Mykland og Vegusdal-Herefoss opplyses at mange brukere har 
sitt viktigste inntekstgrunnlag utenfor landbruket, og at 
det er en skjev aldersfordeling blant brukerne. Mye av 
jorda er leid bort på kortsiktig kontrakt. Særlig l Vegus-
dal og Herefoss er dertil andelen bruk i utenbygds eie stor. 

Angående må nevnes at dette nå ligger bet yde-
lig under det forgrunnlaget tilsi. 
steringer i driftsbygninger er stort. 

Behovet for inve-

Sysselsettingsmessig er landbruket av vesentlig betydning 
i området og da særlig i de øvre deler av vassdraget. 

Til tross for jordbrukets relativt svake stilling i dag, 
må det påpekes at mange forhold ligger til rette for å oppnå 
en positiv utvikling av jordbruksnæringa. Klimatisk er be-
tingelsene for planteproduksjon svært gunstige i store deler 
av vassdraget og den sentrale lokalisering i forhold til mar-
kedet gir gode avsetningsmuligheter for produktene. 

Langs vassdraget finnes mange områder egnet for oppdyrking 
og eksisterende jordbruksareal kan i langt større grad ut-
nyttes bedre dersom det faglige miljø kan bedres og inter-
essen for en optimal utnyttelse av ressursene økes. 
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Skogbruk er en dominerende næring langs vassdraget. 

Utviklingsmulighetene er store under forutsetning av at 
skogsveinettet blir utbygd. 

2.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til nedbørfeltet. 

2.10 Flom- og erosjonssikring (kartbilag 9) 

Jordbruksarealer langs Skjeggedalsåna med tilløpselvene 
Vesteråna, Hovlandsåna, Rettåna og Tovdalselva er utsatt for 
oversvømmelse ved flom. Mindre erosjonsproblemer forekommer 
på enkelte partier, men så langt en har kjennskap til er det 
ikke store erosjonsproblemer i vassdragene. 

2.11 Transport 

I Tovdalsvassdraget har det gjennom langB tider foregått 
fellesfløtning. Dette gjelder såvel Tovdalsgreina som 
Uldalsgreina av vassdraget. Bortsett fra de begrensninger 
for fløtning som visse fall må ha gitt, må Tovdalsvassdraget 
karakteriseres som et relativt problemfritt fløtningsvass-
drag, når nødvendig vann var til stede. I Tovdalselva har 
Rjukanfossen ovenfor Dale satt begrensning og det har såvidt 
vites aldri foregått fellesfløtning ovenfor Dale. Det er 
imidlertid på det rene at man i gammel tid også har fløtet 
privat ovenfor Dale. Ved Araksfossen i Ardalen finnes res-
ter etter gammel sag. Ved Rjukanfossen har det vært anord-
net lasterenne, hvor levninger etter denne fremdeles kan 
ses. Etter det man har fått opplyst har det imidlertid ikke 
vært tømmerdrift ovenfor Rjukanfoss de siste 65-70 år. 
I Skjeggedalsåna har Skjeggedalsfossen vært problematisk for 
fløtning. Andre vanskelige fossefall må antas å ha vært 
Vassfossen l Vesteråna og Håtveitfossen ovenfor Lislevatn l 

Hovlandsåna. 
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Tovdalselva fløtes fra Dale bru til Herefossfjorden og 
hovedelva videre nedover til Knarrestad (i Tveit) o 

Skjeggedalsåna fløtes fra Persvad. Hovlandsåna fløtes fra 
Lislevatn. Engelsåna fløtes fra Haukomvatn og Rettåna fra 
Rett. De sistnevnte elver faller inn i Uldalsåna f.o.m. 
Mjaavassfjorden og nedover og kan om ønskelig viderefløtes 
i Hanefossen forbi Hanefoss kraftverks damanlegg og ned i 
Herefossfjorden. 

For øvrig er det fellesfløtning i Lauvraksbekken fra Bellands-
vatn og i Dikeelv fra Odderdalskil. 

I alle fellesfløtede elver er der bygget fløtningsdammer for 
oppsamling av fløtningsvann. 

De største og viktigste reguleringsanlegg gjennom tidene 
har vært for Tovdalselvas og hovedelvas vedkommende Straums-
fjorden, Grøssæ og Topsæ. Førstnevnte rommer hele 21 mill. 
m) ved 4 m oppdemming. Også Grøssæ og Topsæ har rommet be-
tydelige vannmengder, anslagsvis til sammen 12-14 mill. rn). 
Damanleggene ved Grøssæ og Topsæ har imidlertid de senere år 
forfalt og er i dag ikke brukbare uten betydelig gjenopp-
bygging. Reguleringene i de 3 nevnte vann er alle hjemlet 
ved tillatelse etter vassdragsloven, gitt ved Kgl. res. av -10. juli 1931 og fornyet ved Kgl. res. av 2. mars 1934. 
Ved Straurnsfjorden er damanlegget intakt og vedlikeholdt. 

For øvrig kan nevnes at det er demmernuligheter iTveitvatn. 

I Uldalsgreina med sideelver finnes disse fløtningsdammer: 
øv. Bjårvatn, Hestekleiv, Høgeli (Lonene), ned. Bjårvatn 
og Verevatn, alle i SkJeggedalsåna. Lislevatn i Hovlandsåna, 
Haukomvatn i Engelsåna, Retterholtstemmen i Rettåna og i 
Dikeelv finnes stemmer ved Odderdalen, Djupedalsvann, Natveit-
vann samt Flakkstemmen. 
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Tidligere fløtningsreguleringer i Vågsdalsfjorden, Ljose-
vatn (Engelsåna) og Homstølvatn (Vesteråna) er gått inn i 
reguleringer for Hanefoss kraftstasjon. 

For de fleste fløtningsreguleringer dreier det som om fra 2 
til 3 m oppdemming. Dammene er stort sett bygget av kilt 
bruddstein og har et midtløp som stenges med nåler. Bunn-
svill er av tre og det stemmes mot en gangbane av solid tøm-
mer, i enkelte tilfeller stål. Ved mange av dammene er så-
vel bunnsvill som gangbane i dårlig forfatning og flere ste-
der mangler til dels nålene. Flere av de nevnte dammer har' 
ikke vært i bruk på en rekke år. 

I dag opereres det med et betydelig antallopptaksplasser i 
vassdraget. Dette skyldes vesentlig at det i dag stort sett 
bare foregår partiell fløtning og tverrfløtning med lagring 
av tømmer i vann. Fra disse opptaksplasser biltransporteres 
tømmeret. 

Gjennomsnittlig fløtet tømmer for perioden 1968 t.o.m. 1977 
utgjør 1544 m). Perioden 1950-59 gir et gjennomsnitt på 
40.937 m) og lO-års perioden før krigen 1930-39 gir 48.052 m). 
Som et rekordår skiller 1924 seg ut med et kvantum på ca. 
164.000 m). 

Etter omkring 1961 har en stadig større andel av tømmeret 
blitt transportert med bil. 

I tillegg til fløtning har vassdraget flere steder vært nyttet 
som vinterdriftsvei ved skogsdrift og for tverrtrafikk, særlig 
på isen vinterstid. Dette gjelder særlig Herefossfjorden, 
Gauslåfjorden, Vågseaisfjorden, Bjårvatn, og Natveitvatn. 
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3 VAS SKRAFTPRO SJEKTENE 

3.1 i 111 Tovdal 

Tovdalsvassdraget er beliggende mellom Nidelv og Otravassdraget 
i Sør-Norge. Nedslagsfeltet er ca. 11 mil langt og dekker et 
areal på 1845,5 km2, med en midlere vannfØring på 64,85 m3/s. 

Tovdalsvassdraget renner til havet i Topdalsfjorden ved Kristian-
sand S. 

Den alt overveiende del av området ligger i Aust-Agder fylke, 
mens fylkene Vest-Agder og Telemark berøres i mindre grad. Tov-
dalselvens sydligste del - med det planlagte Boen kraftverk -
ligger således i Vest-Agder, og ca. halvparten av Grøssæ i om-
rådets nordre del ligger i Telemark. 

I hoved trekk består vassdrage t av to elvegrener som mØ tes og 
renner sammen i Herefossfjorden ved Herefoss. Den østre og 
lengste del er selve Tovdalselven, som har sitt utspring i det 
man til vanlig benevner som Austheiene til Setesdalen. De øverste 
deler ligger ca. 800 - 1000 m.o.h. og kan lettest stedsangis som 
rett øst for Straume i Setesdal. 

Den andre vassdragsgren benevnes oftest som Uldalsvassdraget og 
har sitt nedbørfelt sØr og vest for Tovdalselven. Her bør man 
antyde i det minste 3 utspring, idet en elvegren, Skjeggedalsåna, 
kommer fra Sandsvatn-området øst for Fånefjell i Bygland og fra 
hØyder ca. 600 - 800 m.o.h. En annen gren, Hovlandsåna, kommer 
fra Høvringenområdet i Evj e fra hØyder ca. 500 - 600 m. o. h. og 
en tredje gren kommer fra Oggeområdet i Birkenes og Iveland fra 
noe lavere høyder 200 - 250 m.o.h. 

Tovdalsvassdraget lar seg ikke utnytte i en samlet utbygging, 
men må bygges. ut med en rekke større og mindre kraftverker. 
Vassdraget kan bygges ut i 2 alternativer: 
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Alternativ A: 

Utbyggingsplanen forutsetter en overføring av Tovdalselvens Øvre 
nedbørfelter til Skjeggedal i Uldalsvassdraget og prosjektet 
omfatter følgende kraftverker: 

Ol Boen kraftverk 
02 Grytefoss kraftverk 
03 Laksefoss kraftverk 
04 Rislåfoss kraftverk 
Il Hanefossen kraftverk Il 
12 Skripelandsfoss kraftverk 
13 Risdal kraftverk 
14 Skjeggedal kraftverk 
15 Åraksfoss kraftverk 
16 Topsæ kraftverk 
21 Skjeggedalsfoss kraftverk 
22 Hovland kraftverk 
31 Flakk kraftverk 

Ol Boen kraftverk utnytter et brutto fall på 16,4 m i Tovdals-
elven, mellom Boenfoss og kote O i Topdalsfjorden. 

02 Grytefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 25,0 m i 
Tovdalselven, mellom Flå og Lunden bro. 

03 Laksefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 12,25 m i 
Tovdalselven, Senumstadfjorden og kote +47,0 neden-
for Laksefoss. 

04 Rislåfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 20,25 m i 
Tovdalselven, mellom Herefossfjorden og Senumstadfjorden. 

Il Hanefossen Il kraftverk er en utvidelse av Hanefossen kraft-
verk og utnytter samme fall som dette. Brutto fall mellom 
Hanefossmagasinet og Herefossfjorden er 69,2 m. 

12 Skripelandsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 12,2 m, 
mellom Koistraumfjordmagasinet og Hanefossmagasinet. 

13 Risdal kraftverk utnytter et brutto fall på 37,6 m i Skjegge-
dalsåna mellom Verevatn og Mjåvassfjorden. 

14 Skjeggedal kraftverk utnytter et brutoo fall på 288,5 m 
mellom magasin Årdalen i Tovdalselven og kote 210 i Uldals-
vassdraget ved Skjeggedalsåni. 

15 Åraksfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 110 rn i Tov-
dalselven, mellom Topsæmagasinet og det kunstige magasin i 
Årdalen. 

16 Topsæ kraftverk utnytter et brutto fall på 113,5 m i Tovdals-
elven, mellom magasinene Grøssæ og Topsæ. 

1576-104/SJ/ws14R 
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21 Skjeggedalsfoss kraftverk utnytter et brutto fall 189,1 m 
i Uldalsvassdraget, mellom Eptevatnmagasinet og Mjåvass-
fjorden. 

22 Hovland kraftverk utnytter et brutto fall 273 m ved Hov-
landsåna i Uldalsvassdraget, mellom magasin Vikstølvatn og 
kote 164 i 

31 Flakk kraftverk utnytter et brutto fall på 170,5 m, mellom 
magasin Natveit og kote 19,5 i Tovdalselven. 

Alternativ A. 

For det samlede prosjektet gjelder disse hoveddata: 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

Alternativ B: 

214 MW 
862,3 GWh 

1581,7 mill. kr 

Utbyggingsplanen forutsetter en utbygging i eget vassdrag og 
prosjektet omfatter fØlgende kraftverker: 

Ol Eoen kraftverk 
02 Grytefoss kraftverk 
03 Laksefoss kraftverk 
04 kraftverk 
05 Herefoss kraftverk 
06 Hauglandsfoss kraftverk 
07 Tveit kraftverk 
08 VråIstad kraftverk 
11 Hanefossen kraftverk 
15 Araksfoss kraftverk 
16 Topsæ kraftverk 
21 Skjeggedalsfoss kraftverk 
22 Hovland kraftverk 
31 Flakk kraftverk 

Prosjekter forutsetter, i forhold til alt. A, en uendret plas-
sering og fallutnyttelse i fØlgende kraftverker: 

Ol Boen kraftverk 
02 Grytefoss kraftverk 
03 Laksefoss kraftverk 
04 Rislåfoss kraftverk 
15 Araksfoss kraftverk 
16 Topsæ kraftverk 
21 Skjeggedalsfoss kraftverk 
22 Hovland kraftverk 
31 Flakk kraftverk 
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J .1.A 

3.1.1.A 

I tillegg til disse kommer følgende kraftverker: 

OS Herefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 24 m i Tovdals-
elven, mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden. 

06 Hauglandsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 56,3 m i 
Tovdalselyen, mellom Hauglandsfoss og Gauslåfjorden. 

07 Tveit kraftverk utnytter et brutto fall på 21,S m i Tovdals-
elven. emllom Tveitvatn og Øvre Ramse. 

08 Vråistad kraftverk utnytter et brutto fall på 281 m ut i 
Tovdalselven mellom magasin Ardalen og kote 217,5 ved Vrål -
stad. 

Alternativ B: 

For det samlede prosjektet gjelder disse hoveddata: . 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

Kraftverksprosjekter 

Bilag 3.1.A VU-skjema 
Bilag 3.2 .. <\ Kart 

01 Boen kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

217,5 MW 
872,4 GWb 

1549.7 mill. kr 

12,5 MW 
57,6 GWb 

Installasj on 
Produksj on 
Utbyggingskostnad 107.7 mill. - kr 

Boen kraftverk vil utnytte et brutto fall på 16,4 m i Tovdals-
elven mellom Boenfoss og kote O i Topdalsfjorden . Kraftverkets 
kapasitet blir på 12,5 MW ved en maksimal turbinvannføring 
qt = 105 mJ/ s tilsvarende en brukstid på 4600 timer. Kraftverket 
blir et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må kjøres på 
tilsiget fra dette samt vannføringen fra de ovenforliggende kraft -
verker. 

Kraftstasjonen liggger i en fjellskråning, vannet føres gjennom 
en ko ,!:'t råspre:ngt sjakt frem til turbinen og avlØpet føres 
gjennom en dykket tunnel ut i Tovdalselven. Anlegget krever 
sprengning av ca. 600 m tunne l/sjakt. 
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J.l.2.A 

3.l.3.A 

3.1.4 . .0. 

02 Grytefoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

15,0 MW 
70,6 GWh 

114,5 mill. kr 

Grytefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 25,00 m i Tovdals-
elven, mellom Flå og Lunden bro. Kraftverket blir et elvekraft-
verk uten magasin i lokalfeltet og må kjøres på tilsiget fra 
dette, samt vannfØringer fra de ovenf orliggende kraftverkene. 
TillØpet fØres gjennom tunnel frem til kraftstasjonen som ligger 
i fjell. AvlØpet fØres gjennom en dykket tunnel ut i Tovdalselven. 
Anlegget krever sprengning av ca. 1300 m tunneler. 

Kraftverkets kapasitet blir på 15,0 MW ved en maksimal turbin-
vannfØring qt = 80 mJl s tilsvarende en brukstid på 4-700 timer. 

03 Laksefoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

8,0 MW 
37,6 Gwn 
81, l mill. kr 

Laksefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 12,25 m i Tovdals-
elven, mellom Senumstadfjorden og kote 47,0 nedenfor Laksefoss. 
Kraftverket blir et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og 
må kjØres på tilsiget derifra, samt vannfØringer fra de ovenfor-
liggende kraftverkene. 

Kraftstasjonen blir liggende i dagen, med inntaket som en del av 
inntaksdammen. AvlØpet gjennom en kanal ut i Tovdalselven. 

Kraftverkets kapasitet blir på 8,0 MW ved en maksimal turbinvann-
fØring qt = 80 mJls tilsvarende en brukstid på 4700 timer. 

04 Rislåfois kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksj on 
Utbyggingskostnad 

10,5 MW 
52,5 GWh 
95,7 mill. kr 

Rislåfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 20,25 m i Tovdals-
elven, mellom magasin Herefossfjorden og Senumstadfjorden. Kraft-
verket blir et elvekraftverk på tross av at det har sitt inntak 
i magasin Herefossfjorden som reguleres 2 m. Kraftverket vil dog 
fortrinnsvis skulle kjøres på vannmengdene fra ovenforliggende 
kraftverkverker. 
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3.1.5.A 

3.1.6.A 

Kraftstasjonen blir liggende i fjell, men med montasjeplass og 
Øvre del av maskinsalen over terreng. TillØpet fØres gjennom en 
60 m lang trykktunnel frem til turbinen og avlØpet føres gjennom 
en dykket avlØpstunnel ut i Senumstadfj orden. Anlegget krever 
sprengning av ca. 2500 m tunneler og 2000 manIeggsveier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 10,5 MW ved en maksimal vann-
føring qt = 70 m3/s tilsvarende en brukstid på 5000 timer. 

Il Hanefossen I kraftverk 

Dette er et eksisterende kraftverk med en installasjon på 18,5 MW 
ved en maksimal turbinvannføring qt = 33 m3/s. Øvrige hoveddata 
så som produksj onen etter utbyggingen inngår som en summasj on 
med det nye kraftverk Hanefossen Il. 

Il Hanefossen 11 kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

II MW 
27,5 GWh 
67 ,9 mill. kr 

Kraftverket er en utvidelse av det eksisterende Hanefossen I 
kraftverk og utnytter samme brutto fall, som dette. Brutto fall 
mellom Hanefossmagasinet og Herrefossfjorden er 69,2 m. Produk-
sjonsØkningen ved det nye kraftverket er beregnet tir 27,5 GWh/år. 
Denne produksjonsøkning fordeler seg på fØlgende måte: 

Vinterproduksjon 
Sommerproduksjon 

+ 33,8 GI·lh 
6,3 Gwh 

Hanefossen 11 kraftverk er et magasinverk, med inntak i Hanefoss-
magasinet med en eksisterende regulering på 8,0 m. 

Kraftstasjonen bygges i fjell, og ligger i nær tilknytning til 
det eksisterende kraftverk. Den eksisterende adkomsttunnel be-
nyttes for begge kraftstasjoner. 

Det eksisterende inntak i Hanefossmagasinet er så romslig dimen-
sjonert at det også er tilstrekkelig etter utvidelsen. Den nye 
tillØpstunnel kobles derfor til like bak det eksisterende inntak, 
og vannet føres gjennom tunnel og sjakt frem til turbinen. Ut-
lØpet føres gjennom en dykket avlØpstunnel ut i Herefossfjorden. 
Anlegget krever sprengning av ca. 700 m tunneler. 

Kraftverkets kapasitet blir på 11,0 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 19 m3/s tilsvarende en brukstid for begge kraft-
verker på 4900 timer. 
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3.1.7.A 

3.1.8.' 

3.1.9 . A 

'" 

12 Skripelandsfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

5,0 MW 
24,4 GWh 
56 ,O mill. kr 

Skripelandsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 12,2 m, 
mellom Kolstraumfjordsmagasinet og Hanefossmagasinet. Kraft-
verket blir et elvekraftverk på tross av at det har sitt inntak 
i magasin Kolstraumfjorden. som reguleres 2.4 m. 

Kraftstasjonen ligger i dagen og bygges som en del aven ny be-
tongdam som plasseres ca. 800 m nedenfor den eksisterende dam i 
Kolstraumfjorden. Avløpet fØres gjennom en avløpskanal ut i Hane-
fossmagasinet. Anlegget krever bygging av 3500 manleggsvei. 

Kraftverkets kapasitet blir· på 5,0 MW ved en maksimal turbinvann-
føring qt = 52 mJ/s tilsvarende en brukstid på 4900 timer. 

13 Risdal kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon . 
Utbyggingskostnad 

7,0 MW 
30 , 8 GWh 
74.3 mill. kr 

Risdal kraftverk utnytter et brutto fall på 37.6 m i Skjegge-
dalsåna, mellom Verevatn og Mjåvassfjorden. TillØpet føres 
gjennom tunnel og sjakt frem til kraftstasjonen, som er beligg-
ende i fjell. Avløpstunnel er dykket. på de ytterste 75 m er 
tverrsnitet på avløpstunnel øket fra 18 til 24 m2, for å ta med 
avlØpet fra Skjeggedalsfoss kraftverk . Anlegget krever sp rengning 
av ca. 2500 m tunneler. 

Kraftverket er et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må 
kjøres på tilsiget fra dette samt vannfØringene fra de ovenfor-
liggende kraftverkene. 

Kraftverkets kapasitet blir på 7 . 0 MW ved en maksimal turbinvann-
føring på 25 m3/s. tilsvarende en brukstid på 4400 time r. 

14 Skjeggedal kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasj on 
Produksjon 
q tbyggingskostnad 

sa ,o MW 
199,7 GWh 
292,7 mill. kr 

Skjeggedal kraftverk utnytter et brutto fall på 288,5 Ol mellom 
magasin Årdal i Tovdalselven og kote 210 i Uldalsvassdraget ved 
Skj eggedalsåni. 

I .. I. 
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Kraftverket er et magasinv"erk som har sitt inntak i det kunstige 
magasin Ardalen, som reguleres 18,5 m. TillØpet fØres gjennom 
tunnel og sjakt frem til kraftstasjonen som er beliggende i fjell. 
Elvene StuvestØylbekken, Kleivebekken, Skardsåni og Kjellhom-
bekken tas inn på tillØpstunnelen som bekkeinntak. 

Avløpstunnelen fØres dykket ut i Skjeggedalsåni. Anlegget krever 
sprengning av 20 km tunneler og sjakter. 

Kraftverkets kapasitet blir på 50 MW ved en maksimal turbinvann-
fØring qt = 22,5 mJls tilsvarende en brukstid på 4000 timer. 

3.1.10.A 15 Araksfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

15,5 MW 
53,9 GWh 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 121,5 mill. kr. 

Araksfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 110 m i Tovdals-
elven, mellom Topsæmagasinet og det kunstige magasin i Ardalen. 

Kraftverket er et magasinverk. Tilløpstunnelen har sitt inntak i 
magasin Topsæ, som reguleres 31 TillØpet føres gjennom tunnel 
og sjakt frem til kraftstasjonen, som er beliggende i fjell. 
Avløpet føres gjennom en tunnel ut i det kunstige magasin Ardalen. 
Anlegget krever sprengning av ca. 6,7 km tunneler og sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 15,5 MW ved en maksimal turbin-
vannfØring qt = 17,0 mJls tilsvarende en brukstid på 3500 timer. 

3.1.11.A 16 Topsæ kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

9,5 HW 
37,7 GWh 
75,8 mill. kr 

Topsæ kraftverk utnytter et brutto fall på 113,5 m i Tovdalselven, 
mellom magasinene Grøssæ og Topsæ. 

Kraftverket er et magasinverk, som har sitt inntak i magasin 
Grøssæ som reguleres 17 m. Tilløpet føres gjennom tunnel og sjakt 
frem til kraftstasjonen som er beliggende i fjell. Avløpet føres 
gjennom tunnel til Topsæmagasinets nordlige ende. på grunn aven 
naturlig fjellterskel er det ikke mulig å senke undelvannet 
lengre enn til kote + 597,5. Dette til tross for at LRV i Topsæ-
magasinet er på kote 587,5. Anlegget krever sprengning av ca. 
3,5 km tunneler og bygging av ca. 1000 manIeggsveier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 9,5 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = Il mJls tilsvarende en brukstid på 4000 timer. 

1576-104/SJ/ws14R 
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3.1.12.A 21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

16,0 MW 
68,5 GWh 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 166 milL kr 

Skj eggedalsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 189,1 m i 
Ulvdalsvassdraget " mellom Epteva tnmagasine t og Mj åvassfj orden. 
Kraftverket blir et magasinverk. For overfØring av feltene i 
Øvre Skj eggedal til Eptevatnmagasinet sprenges en overførings-
tunnel som kobles på tillØpstunnelen. To bekker, Høgetjernbekk 
og Lonebekken føres inn på overføringstunnelen. 

TililØpet føres gjennom tunnel og sjakt frem til kraftstasjonen 
som ligger i fjell. AvlØpstunnelen utfØres dykket, og de ytterste 
75 m er den felles med avløpstunnelen fra Risdal kraftverk. An-
legget krever sprengning av ca. 17 km tunneler og sj akt samt 
bygging av ca. 2800 m veier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 16,0 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 10,5 mJ/s tilsvarende en brukstid på 4300 timer. 

3.1.13.A 22 Hovland kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

16,5 MW 
61,S GWh 

128,5 milL kr 

Hovland kraftverk utnytter et brutto fall på 273 m ved Hovlands-
åna i Uldalsvassdraget, mellom magasin Vikstøylvatn og kote 164 
i Flatelandsåna. Kraftverket blir et magasinverk. 

TillØpet føres gjennom tunnel og sjakt fra magasin Vikstøylvatn, 
som har en eksisterende regulering på 14 m, frem til kraftsta-
sjonen. 

To bekker, Skutåna og Nygardsbekken fØres inn på tillØpstunnelen. 
Kraftstasjonen blir liggende i fjell og avlØpet føres gjennom en 
dykket tunnel frem til Flatelandsåna. Anlegget krever sprengning 
av ca. 13 km tunneler og sjakt, samt bygging og opprusting av 
ca. 3,8 km anleggsveier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 16,5 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 7,5 mJls tilsvarende en brukstid på 3750 timer. 
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3.1.14.A 31 Flakk kraftverk 

3.1. B 

3.1.l.B 

3.l.2.B 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

37,5 MW 
140,0 GWh 
200 mill. kr 

Flakk kraftverk utnytter et brutto fall på 170,5 m, mellom maga-
sin Natveit og kote 19,5 i Tovdalselven. Kraftverket blir et 
magasinverk. 

TillØpet fØres gj ennom tunnel og sj akt fra inntaket i magasin 
Natveit, som reguleres 20 m, frem til kraftstasjonen som er be-
liggende i fjell. 

Avløpet fØres gj ennom en dykket tunnel ut i Tovdalselven ved 
Lunden Bro. Anlegget krever sprengning av ca. 4,4 km tunneler og 
sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 37,5 MW ved en maksimal turbinvann-
fØring qt = 27 m3/s tilsvarende en brukstid på 3750 timer. 

Kraftverkprosjekter. Alternativ B 

Bilag 3.1.B VU-skjema 
Bilag 3.2.B Kart 

FØlgende kraftverker er beskrevet under 3.1.A og inngåt med samme 
data i 3.1.B: 

Ol Boen kraftverk 
02 Grytefoss kraftverk 
03 Laksefoss kraftverk 
04 Rislåfoss kraftverk 
IS Åraksfoss kraftverk 
16 Topsæ kraftverk 
21 Skjeggedalsfoss kraftverk 
22 Hovland kraftverk 
31 Flakk kraftverk 

05 Herefoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksj on 
Utbyggingskostnad 

8,0 MW 
33,4 GWfl 
65,6 mill. kr 

Herefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 24 m i Tovdalselven, 
mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden. Kraftverket blir et 
elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må kjØres på tilsiget 
fra dette, samt vannfØringer fra de ovenforliggende kraftverkene. 

ls76-104/SJ/ws14R 
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3.l.3.B 

3.1.4.B 

Fra inntaket i Gauslåfj orden fØres tillØpet gj ennom en trykk-
tunnel frem til kraftstasj onen, som ligger i fj elI. En dykket 
avlØpstunnel fører vannet ut i Herefossfjorden. Anlegget krever 
sprengning av ca. 570 m tunneler og sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 8,0 MW ved en maksimalvannfØring 
qt = 40 m3/s tilsvarende en brukstid på 4200 timer. 

06 Hauglandsfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostand 

14,0 MW 
66,9 GWh 
97, l mill. kr 

Hauglandsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 56,3 m i Tov-
dalselven, mellom Hauglandsfoss og Gauslåfjorden. Kraftverket 
blir et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må kjøres på 
tilsiget fra dette, samt vannfØringer fra de ovenforliggende 
kraftverkene. Fra inntaket i Tovdalselven, som plasseres ca. 
140 m .oppstrøms inntaksdammen, føres vannet gj ennom en trykk-
sj akt frem til kraftstasj onen, som ligger i fj elI. En dykket 
avløpstunnel fØrer vannet ut i Gauslåfjorden. Anlegget krever 
sprengning av 3,0 km tunneler og sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 14,0 MW ved en maksimal turbin-
vannfØring qt = 32 m3/s tilsvarende en brukstid på 4800 timer. 

07 Tveit kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

4,5 MW 
16,9 GWh 
40,7 mill. kr 

Tveit kraftverk utnytter et brutto fall på 21,5 m i Tovdalselven, 
mellom Tveitvatn og Øvre Ramse. Kraftverket blir et elvekraftverk 
uten magasin i lokalfeltet og må kjØres på tilsiget fra dette, 
samt vannføringer fra de ovenforliggende kraftverkene. 

Fra Tveitvatn fØres tillØpet gjennom en ca. 120 m lang inntaks-
kanal frem til inntaket. Fra inntaket og ned til kraftstasjonen 
fØre vannet gjennom en frittliggende rørgate. AvlØpet fØres 
gjennom en kanal tilbake til Tovdalselven ved Øvre Ramse. 

Kraftverkets kapasitet blir på 4,5 Kw ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 25 m3/s tilsvarende en brukstid på 3800 timer. 
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3.1.5.B 

3.1.6.B 

3.2 

3.2. l 

08 Vråistad kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostand 

50,0 MW 
198,6 GWh 
255,5 mill. kr 

Vråistad kraftverk utnytter et brutto fall på 281 m i Tovdals-
elven, mellom magasin Ardalen og kote 217,5 ved Vråistad. Kraft-
verket b lir et magasinverk , med inntak i det kuns tige magasin 
Ardalen som reguleres 18,5 m. 

TillØpet fØres gj ennom tunnel og sj akt frem til krafts tasj onen 
som er beliggende i fjell. Elvene Stuvestøylbekken, Kleivebekken 
og Skardsåni tas inn på tillØpstunnelen som bekkeinntak. AvlØpet 
føres gjennom en dykket tunnel ut i Tovdalselven. Anlegget krever 
sprengning av ca. 12,3 km tunneler og sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir 50 HW ved en maksimal turbinvann-
fØring qt = 22,5 m3/s tilsvarende en brukstid på 4000 timer. 

11 Hanefossen I kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 

18,5 MW 
93,2 GWh 

Hanefossen I er et eksisterende kraftverk som ved en utbygging i 
eget vassdrag vil få en produksjonsnedgang fra 116,5 GWh til 
93,2 GWh. 

For dagens situasjon er installasjonen i kraftverket for liten. 
Etter at nedbØrsfeltene Engelsåna og Oggevatnfeltet er overført 
til Natveit, for utnyttelse i Flakk kraftverk, vil den 
ende installasjon være tilpasset restvannmengden. 

Hydrologi - Reguleringsanlegg 

Vannmerke 

Bilag 3.2.A Kart 
Bilag 3.2.B Kart 

I Tovdalsvassdraget er flere vannmerker oppfØrt, men det er kun 
vannmerkene 530 Austenå og 531 Flaksvatn som har observasj oner 
over 30 år, samt er tilgjengelig for EDB-behandling. Derfor er 
disse 2 vannmerkene brukt i produksj onsberegningene og bereg-
ninger av vannfØringsforhold. 

1576-104/SJ/ws14R 
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3.2.2 

3.2.2. l 

Magasin 

FØr regulering Etter regulering 
Areal NV HRV LRV Volum (mill. m3) 
(km2) IDemn. Senkn. Sum 

* Straumsfjorden - - 760,7 756,7 19,8 1 ,2 21,0 

Grøssæ 4,2 720,0 722,0 705,0 8,0 47,5 55,5 

Topsæ 2,3 606,0 608,5 587,5 5,5 31,0 36,5 

lÅrdal en - 478,0 498,5 480,0 30,0 - 30,0 

Nasvatn 2,4 618,0 618,6 617,6 1,4 1 , O 2,4 

* *Homstøl/ 
Eptevatn - - 350,0 330,0 44,0 - 44,0 

* HØvringen - - 481,5 473,5 5,5 16,5 22,0 

* VikstØlvatn - - 437, O 423,0 0,7 6,8 7,5 

* Koistraumfjord - - 160,9 158,5 8,6 - 8,6 

* Hanefossmag. - - 148,68 140,68 11 ,6 - 11,6 

Herefossfjorden 4,0 79,0 79,5 77 ,5 2,0 6,0 8,0 

* Ljosevatn - - 222,56 220,2E 1,6 3,2 4,8 

Ogge 6,0 191,5 192,0 191, O 3,0 3,0 6,0 

O, l 164,0 190,01 
, 170,0 37,2 - 37,2 

Sum I i 1178,9 116,2 295, l 

* l) 192,0 i konsesjonssøknaden. Eksisterende reguleringer. 

Antall og stØrrelse på magasinene er uendret fra alt. A til 
alt. B. Størrelse og volum på magasinene er beregnet ut fra maga-
sinkart i målestokk 1:5000. 

Homstøl/Eptevatn 
HØvringen 
VikstØlvatn 
Koistraumfjorden 
Hanefossmagasinet 
Ljosevatn 

Ovennevnte magasiner er tidligere regulert til kraftproduksjon. 
Det er ikke foreslå t t noen endring av reguleringsgrensene i 
disse magasinene. 
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3.2.2.2 

3.2.2.3 

3.2.2.4 

Nasvatn 

For å opprettholde en minstevannfØring i Tovdalselven på 350 Ils 
ved Tveitvatn foreslås etablert et reguleringsmagasin i Nasvatn. 
Prosjektet forutsetter l m regulering, som etableres ved en dem-
ning på 0,6 m og en senkning på 0,4 m. Dette gir et magasin på 
2,4 mill. m3 tilsvarende en regulering på 13 % av årsavlØpet. 

Straumsfjorden 

Straumsfjorden er tidligere regulert til flØtningsformål. Det er 
ikke foreslått noen endring av reguleringsgrensene, men i og med 
at Straumsfjorden tas i bruk for kraftproduksjon vil bruken av 
magasinet endres. 

Den eksisterende dam er utfØrt av tørrmur med en spekket front-
side, har et overløp på 31 m og er forsynt med 4- tappeluker. 
Dammen har en del lekkasjer og lukene trenger fornyelse. 

Planen går ut på å restaurere den eksisterende dam ved å støpe 
en betongplate på da=mens frontside og krone, samt for overlØpet 
også på luftsiden. Tappearrangementet vil bli omarbeidet for å 
tilfredsstille kraftverkenes behov. 

Et magasinvolum på 21 mill. m3 vil gi 18,8 % regulering av lokal-
feltet. 

Grøssæ 

Grøssæ har idag en flØtningsreuglering på ca. 2,0 m demning, 
normalvannstanden er kote 720. Prosjektet forutsetter en 
på 2;0 ID og en senkning på 15,0 IDo Dette gir et IDagasinuolum på 
55,5 mill. m3, hvilket tilsvarer ca, 35 % regulering av naturlig 
pluss overfØrt avløp. 

Senkningen etableres ved at tillØpstunnelen til Topsæ kraftverk 
får utslag på ca. 20 m dyp. Demningen etableres ved en betongdam 
som bygges i utlØpet. 

Erosjonen i" magasinet forventes å bli liten, og den erosjon som 
forventes vil i det vesentlige være over i lØpet av frØste tappe-
sesong. 

Blakking av vannet pga. reguleringen vil kunne forventes de 
første årene magasinet tappes ned. 

1576-104/SJ/ws14R 
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3.2.2.5 

3.2.2.6 

Topsæ 

Topsæ har i dag en flØtningsregulering på ca. 3 m, normalvann-
standen er kote 606. Prosjektet forutsetter en demning på 2,5 m 
og en senkning på 18,5 m. Dette gir et magasinvolum på 
36,5 mill. m3, hvilket tilsvarer en regulering av lokalfeltet 
pluss overført felt på 42,8 %. 

Senkningen etableres ved at tilløpstunnelen til Araksfoss kraft-
verk får sitt utslag i magasinet på 20 m dyp. Demningen etableres 
ved at der bygges en steinfyllingsdam med morenekjerne på fjell, 
der hvor den nåværende flØtningsdam ligger. 

Maksimal damhØyde blir 7,0 m. Lengden av dammen blir ca. 75 m, 
hvilket betyr et damvolum på ca. 7300 mJ. Dammen utstyres med en 
omlØps- og en flomlØpstunnel. Flomløpet utføres som en sidekanal 
med overløp, hvor flomvannet fØres ned i omlØpstunnelen. 

Erosjonen som følge av senkningen forventes å bli liten og den 
erosjon som forventes vil i det vesentlige være over i lØpet av 
fØrste tappesesong. Det må imidlertid regnes med noe blakking av 
vannet de fØrste årene magasinet tappes ned. 

Ardalen 

Magasin Ardalen etableres i sin helhet ved en oppdemning aven 
dalstrekning hvor det i dag ikke er noen innsjØ. Ved den prosjek-
terte oppdemning på 20,5 m etableres et magasin på 30 mill. m3, 
hvilket gir en regulering på 30,4 % av tilliggende og overfØrte 
felter. 

Oppdemningshøyden, magasinvolumet, er bestemt som et økonomisk 
optimum mellom damvolum og magasinvolum. 

Dammen utfØres som steinfyllingsdam med morenetetning og plas-
seres dels på fjell, dels på løsmasser. Lengden blir ca. 220 m. 
Totalt damvolum blir ca. 180.000 m3 og damstedet blir ved det 
trangeste parti i dalen. 

Dammen utstyres med en omlØpstunnel og et flomlØp. FlomlØpet 
utføres som et vanlig sideoverløp , hvor flomvannet føres i åpen 
kanal. 

Det er ikke ventet noen større erosjon i magasinet, men den min-
dre erosjon som vil forekomme i strandsonen, vil medføre noe 
blakking av vannet nærmest land. 
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3.2.2.7 

3.2.2.8 

Natveit 

Magasin Natveit etableres med en dam i utløpet av Natveitvatn, 
som muliggjØr en oppdemning på ca. 26 m og en regulering på 20 m. 
Dette gir et magasinvolum på 37,2 mill. mJ, hvilket tilsvarer en 
regulering på 9, l % av tilliggende og overfØrte felter. Rent 

ville et ennå større magasin i Natveit ha vært gunstig, 
men den valgte oppdemningshøyde er vurdert ut i fra det lokale 
interesser synes å kunne akseptere. 

Dammen ligger i utløpsoset og bygges som en steinfyllingsdam med 
morenekjerne på fjell. Maksimal damhØyde blir ca. 30 m, lengden 
ca. 180 m og totalt damvolum blir på ca. 162.000 m3. Dammen ut-
styres med en omlØps- og flomlØpstunnel. FlomlØpet utfØres som 
et sidekanal-overlØp hvorfra vannet føres ned i en omlØpstunnel. 

I en sidedal ca. 150 m vest for hoveddammen må der bygges en 
sperredam. Dammen får en lengde på ca. 40 m og en bØyde på ca. 
12 m, hvilket gir et damvolum på ca. 12.000 m3. Dammmen bygges 
som en steinfyllingsdam med morenekjerne på fjell. 

Den kommende strandsone ovenfor Natveit gård må beskyttes med 
tunnelstein, for å sikre foten på den planlagte veien mot ero-
sjon. 

I den nordlige del av magasinet finnes en del mindre myrpartier 
som blir liggende ved HRV. Det må ventes at disse myrene over en 
lengre periode vil bli gj enstand for erosj on. LØsmassene rundt 
Natveitmagasinet består stort sett aven grusig morene med lavt 
finstoffinnhold. Dette skulle tilsi at blakking av vannet vil 
bli minimal og mindre enn i de Øvrige magasinene. 

Oggevatnet 

Oggevatnet har fra naturens side to utlØp. Mot øst renner Rett-
åna til Uldalsvassdraget og mot syd renner Dikeelv til Flaksvatn 
i Tovdalselven. 

Utbyggingsplanen går ut på å regulere Oggevatnet 1,0 m. Dette 
gir et magasinvolum på 6 mill. m3, hvilket tilsvarer en regu-
lering på 1,6 % av tilliggende og overfØrte felter. Normalvann-
standen er kote 191,5 og magasinet etableres ved O,S m oppdem-
ning og 0,5 m senkning. Den foreslåtte regulering ligger innen-
for Oggevatnets naturlige vannstandsvariasjon. 

Magasin Oggevatnet etableres bl.a. for å overfØre Rettånas avlØp 
til Natveit. Derfor bygges en sperredam ved Retterholdt ca. 
3,5 km nedenfor utlØpet fra Oggevatn. 
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3.2.2.9 

Dammen utfØres av betong og den blir ca. 2,5 m høy og 20 m lang. 
Den består i det vesentlige av et stort lukeløp med sidepilarer. 
For å regulere utlØpet fra Oggevatnet ned i Natveitmagasinet 
etableres en betongdam i Dikeelv. Denne dam blir ca. 2,5 m hØY 
og 10,0 m bred. Dammen består i det vesentlige av et lukelØp med 
sidepilarer. Begge de omtalte dammer fundamenteres på fjell. 

Der forventes ikke merkbar erosj on i magasin Oggevatn ettersom 
reguleringen ligger innenfor de normale vannstandsvariasjoner. 

Herefossfjorden 

Hagasin Herefossfj orden etableres 
oppdemning på 0,5 m. Dette gir 
8 mill. m3, hvilket utgj Ør mindre 
magasinet forutsettes delvis brukt 

ved en senkning på 1,5 m og 
et samlet magasinvolum på 
enn l % av årlig avlØp, og 

som flomdempningsmagasin. 

Reguleringsdammen bygges i betong og den plasseres i utløpsosen. 
Dammen består av to overlØpsseksj oner a 23 m og en lukeseksj on 
på 23 m. Dammen fundamenteres på fjell. Det forventes ikke noen 
erosjon av betydning i magasinet. 
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3.2.3.A NedbØrfelt - AvlØp. Alternativ A 

Feltets Inntaks-I Areal Spesifikt Hidlere avlØp 
[navn kote avlØp 

ca. m. o. h.l km2 l/s km2 m31 s mill m3/ år 

Straumsfjord 760,7 86,6 40,9 3,54 111,6 
Gjeddevatn 746,5 3,4 40,1 0,14 4,3 
Grøssæ 722,0 32,5 40,9 1,33 41,9 
Sum 16 TOPSÆ 122,5 5,01 157,8 
Topsæ 608,5 51,6 39,2 2,02 63,9 
Grunnvatn 640,0 17 , l 40,0 0,68 21,4 
Sum 15 ÅRAKSFOSS 191 ,2 7,71 243,1 I 

I 
498,5 49,8 37,0 1,84 58,0 

StuvestØylbekk 510,0 8,8 37,5 0,33 10,3 
fKleivebekk 500,0 8,9 37,0 0,33 10,3 
Skardsåni 575,0 13,5 37,8 0,-51 16,1 
Kjellhommen 505,0 3,5 36,2 0,13 4,0 
Sum 14 SKJEGGEDAL 275,7 10,85 341,8 
Verevatn 198,5 52,4 36,2 1,90 ! 59,8 
Sum 13 RISDAL 328,1 12,75 401,6 
Sandsvatn 588,0 22,2 38,7 0,86 27,1 
Småvatna 363,0 47,6 38,5 1,83 57,8 
HØgeli 382,0 6,0 36,4 0,22 6,9 
lLonebekk 375,0 5,0 36,1 0,18 5,7 
Homstøl/Eptevatn 350,0 72 ,4 38,9 2,81 88,8 
Sum 21 SKJEGGEDALSFOSS 153,2 5,90 186,3 
HØvringsvatn 481,5 36,7 42,1 1,55 49,0 
Vikstølvatn 437,0 36,9 41,1 

I 
1,52 47,8 

Skuteåna 441,0 9,6 41,3 0,40 12,5 
Sum 22 HOVLAND 83,2 3,47 109,3 
Kolstraumfjord 160,9 

I 
232,7 35,5 

I 
8,26 

I 
260,2 

Sum 12 SKRIPELANDSFOSS 797,2 30,38 957,4 i , 
Hanefoss 

I 
148,7 64,1 

I 
34,2 I 2,19 

I 
69,2 

I Sum 11 11 861,3 I 32,57 1026,6 I ! 
Austenå - 35,4 34,3 1,21 38,3 
Nasvatn 618,6 16,3 35,8 0,58 18,4 
Tveitvatnet 210,0 42,5 24,4 1,04 32,7 
Hauglandsfoss - 200,2 29,0 5,81 182,8 
Herefoss 103,0 101,7 29,4 2,99 94,3 
Herefossfjorden 79,5 73,3 30,6 2,24 70,8 
Sum 04 RISLAFOSS 11330,7 46,44 1463,9 
Laksefoss 59,3 45,6 31,7 

I 
1,45 I 45,6 

Sum 03 LAKSEFOSS 1376,3 47,89 I 1509,S 
Grytefoss 

I 
44,5 I 40,0 31,7 1,27 

I 
40,0 

Sum 02 GRYTEFOSS 1416,3 49,16 1549,5 I 

raUkOm/LjOSevatn 263,01 33,4 38,5 1,29 I 40,6 
222,6 

IRetterholt 192,0 20,0 34,4 0,69 21,7 
lOgge 192,0 249,5 38,6 9,64 304,0 
INatveit 190,0 34,7 37,1 I 1,29 ,6.0,6 
Sum 31 FLAKK 337,6 I 12,91 I 406,9 I I 
Boen 16,4 91,6 

I 
30,3 2,78 

I 
87,6 I 

Sum Ol BOEN , 1845,S 64,85 2044,0 1 
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3.i.3.B NedbØrfelt - AvlØp . Alternativ B 

Feltets Inntaks Areal Spesifikt Midlere avløp 
navn kote avlØp 

ca. m. o. h. km2 Ils km2 m3/s mill m3/år 

ord 760,7 86,6 40,9 3,54 111,6 
GJeddevatn 746,5 3,4 40,1 0,14 4,3 
Grøssæ 722,0 32,5 40,9 1,33 41,9 
Sum 16 TOPSÆ 122,5 5,01 157,8 
Topsæ 608,5 5 1,6 39,2 2,02 63,9 
Grunnvatn 640,0 17, l 40,0 0,68 21,4 
Sum 15 ARAKSFOSS 191,2 7,71 243,1 
lArdalen 498,5 49,8 37,0 1,84 58,0 
StuvestØylbekk 510,0 8,8 37,5 10,3 
Kleivebekk 500,0 8,9 37 " O 0,33 10,3 
Skardsåni 575,0 13 ,5 37,8 O ,Sl 16, l 
Sum 08 VRALSTAD 272,2 10,72 337,8 
Austena - 35,4 34,3 1,21 38,3 
Nasvatn 618,6 16,3 35,8 0,58 18,4 
Tveitvatnet 210,5 42,5 24,4 1,04 32,7 
Sum 07 TVEIT 366,4 13 ,55 427,2 
Hauglandsfoss 159,8 200,2 29,0 5,81 182,8 
Sum 06 HAUGLANDSFOSS 566,6 19,36 610,0 
Herefoss 103,5 

I 
101,7 

I 
29,4 2,99 

I 
94,3 

Sum 05 HEREFOSS 668,3 22,35 704,3 
Sandsvatn 588,0 22,2 38,7 0,86 27,1 
Småvatna 363,0 47,6 38,5 1,83 57,8 
Høgeli 382,0 6,0 36,4 0,22 6,9 
Lonebekk 375,0 5,0 36,1 0,18 5,7 
HomstØl/Eptevatn 350,0 72,4 38,9 2,81 88,8 
Sum 21 SKJEGGEDALSFOSS 153,2 5,90 186,3 
HØvringsvatn 481,5 36,7 42,1 1,55 49,0 
Vikstølvatn 437,0 36,9 41 , l 1,52 47,8 
Skuteåna 441,0 9,6 41,3 0,40 12,5 
Sum 22 HOVLAND 83,2 3,47 109,3 
Kjellhommen 505,0 3,5 36,2 0,13 4,0 
Verevatn 198,5 52,4 36,2 1,90 59,8 
Kolstraumfjord 160,9 232,7 35,5 8,26 260,2 
Hanefoss 148,7 64, l · 34,2 2,19 69,2 
Sum 11 HANEFOSSEN I 589,1 21 ,85 688 ,8 
Herefossfjorden 79,S 73,3 

I 
30,6 2,24 70,8 

Sum 04 RISLAFOSS 1330,7 46,4 1463,9 
Laksefoss 59,3 45,6 31,7 1,45 45,6 
Sum 03 LAKSEFOSS 1376,3 47,89 1509,5 
Grytefoss 44,5 40,0 

I 
31,7 

I 
1,27 40,0 

Sum 02 GRYTEFOSS 1416,3 49,16 1549,S 
Haukom/Ljosevatn 263, O I 33,4 38,5 1,29 40,6 

222,6 , 
Retterholt 192 ,0 20,0 34,4 0,69 21 ,7 
Ogge 192 ,0 249,5 38,6 9,64 304, 0 
Natveit 190,0 34,7 37,1 1,29 40 ,6 
Sum 31 FLAKK 337,6 12,91 406,9 
Boen 16,4 91,6 30,3 I 2,78 87 ,6 
Sum Ol BOEN 1845,5 64,85 2044,0 
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Merknader: 

Vassdraget ·er i begge alternativer delt opp i 34 delfelter på 
tilsammen 1845,5 km2. For vurdering av gjennomsnittlig årlig 
avrenning fra delfeltene er fØlgende vannmerker brukt: 

530 
531 
532 

1135 
1135 

Austenå 
Flaksvatn 
VikstØylvatn 
RetterstØl 
Ogge 

Hele vassdragets nedslagsfelt, samt delfelter, er tegnet opp på 
grunnlag av de nyeste gradteigkart og planimetrert. Resultatene 
stemmer bra overens med NVE' s reviderte feltstØrreIser gitt i 
"Hydrologiske undersøkelser, 1968". 

I 1976 ble nye vannfØringskurver for Digeelv og Rett-åna (Ogge VM) 
konstruert og avlØpene bestemt. Disse viste at gj ennomsnittlig 
årlig tilsig til Oggefeltene var estimert noe for høyt (ca. 6 %) 
i forhåndsmeldingen, og en korrigering av Ogge-feltet og de andre 
feltene mellom Austenå og Flaksvatn vannmerker er derfor foretatt. 

Alle data for gj ennomsnittlig år,lig avrenning har perioden 
1900 - 1972 som referanse. 

3.2.4.A,B VannfØring etter utbygging. Alternativ A og B 

Bilag 3.4.A 

Bilag 3.4.B 

Bilag 3.5 .AI 
3.5.B 

Bilag 3.6.AI 
3.6.B 

Bilag 3.7.AI 
3.7. B 
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Lengdeprofil Skjeggedalsåna, 
Uldalsåna, Straumsfjorden 

Lengdeprofil Tovdalselva, Skjeggedalsåna, 
Uldalsåna 

Lengdeprofil Vesteråna 

Lengdeprofil Hovlandsåna/Skarsåna, Skuteåna 

Lengdeprofil Dikeelva, Rettåna, Engelsåna 
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3.3 Vannveier 

3.3.l.A OverfØringer. Alternativ 

Fra - til 

Gjeddevatn - Grøssa 

Ardalen - Skjeggedalsåna 

Øvre Skjeggedalsåna -
tillØpstunnel Skj egge-
dalsfoss 

Ogge - Natveit 

Ljosevatn - Ø. Aggevatn 
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A 

Type 

Tunnel 

Tunnel 

Tunnel 

Kanal 

Kanal 

Lengde 
(m) 

1850 

16300 

9015 

750 

450 

Tverrsnitt 
(m2) 

8 

16 

8 

Ardalen - Skj eggedalsåna er tatt med som tillØpstunnel under 
driftsvannveier pkt. 3.3.2.8.A. 

3.3.l.B OverfØringer . Alternativ B 

Bortset t fra Ardalen - Skj eggedalsåna gj elder de samme .overfør-
inger som under alternativ A. 

3.3.2.A Driftsvannveier. Alternativ A 

3.3.2.l.A Ol Boen kraftverk 

Fra - til 

Inntak - turbin 

AvlØpstunnel 

3.3.2.2.A 02 Grytefoss kraftverk 

Fra - til 

Inntak - turbin 

AvlØpstunnel 

Type Lengde 
(m) 

Sjakt/tunnel 40 

Tunnel 550 

Type 

Tunnel 

Tunnel 

Lengde 
(m) 

180 

940 

Tverrsnitt 
(m2) 

60 

60 

Tverrsnitt 
(m2) 

48 

48 

Fall tap 
(m/100 m) 

0,07 

0,07 

Fall tap 
(m/100 m) 

0,07 

0,07 
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3.3.2.3.A 03 Laksefoss kraftverk 

Falltap ved Laksefoss kraftverk er beregnet til 0,45 m. 

3.3.2.4.A 04 Rislåfoss kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - turbin Tunnel 

AvlØpstunnel Tunnel 

3.3.2.5.A Il Hanefossen Il kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - turbin Tunnel 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.6.A 12 Skripelandsfoss kraftverk 

Lengde 
(m) 

60 

2300 

Lengde 
(m) 

620 

115 

Tverrsnitt 
(m2) 

42 

42 

Tverrsnitt 
(m2) 

15 

15 

Falltap ved Skripelandsfoss kraftverk er ca. 0,25 m. 

3.3.2.7.A 13 Risdal kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - rØrsjakt Tunnel 

TillØpstunnel' - turbin RØr 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.8.A 14 Skjeggedal kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - sjakt Tunnel 

TillØpstunnel - turbin Rør 

AvlØpstunnel Tunnel 
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Lengde 
( ill) 

600 

60 

1425 

Lengde 
(m) 

16300 

70 

1320 

Tverrsnitt 
(Ul2) 

18 

4,9 

18 

Tverrsnitt 
(m2) 

16 

4,2 

16 

Fall tap 
(m/lOO m) 

0,08 

0,08 

Fall tap 
(mIlOO m) 

0,09 

0,09 

Falltap 
(m/100 m) 

0,10 

0,40 

0,10 

Falltap 
(m/100 m) 

0,11 

0,50 

0,11 
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3.3.2.9.A 1S AraksfosS kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - trykksjakt Tunnel 

TillØpstunnel - trykkrØr Sjakt 

Trykksjakt - turbin Rør 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.10.A 16 Topsæ kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - sjakt Tunnel 

Tilløpstunnel - trykktunnel Sj akt 

Trykksjakt - rørsjakt Tunnel 

TryKk tunnel - turbin Rør 

AvlØpstunnel Tunnel 

3.3.2.11.A 21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - trykksjakt Tunnel 

Tilløpstunnel -: trykktunnel Sj akt 

Trykksjakt - rØrsjakt Tunnel 

- turbin Rør 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.12.A 22 Hovland kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - trykksjakt Tunnel 

Tilløpstunnel - trykktunnel Sj akt 

Trykksjakt - rØrsjakt Tunnel 

Trykktunnel - turbin 

Avløpstunnel Tunnel 

Lengde 
(m) 

5100 

100 

40 

450 

Tverrsnitt 
(m2) 

12 

11 

3, l 

15 

Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

2035 8 

105 6 

300 15 

30 2 

370 15 

Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

5300 8 

205 7 

180 15 

48 l ,8 

675 

Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

6970 8 

6 

100 

65 l ,3 

3900 8 

Falltap 
(mIlOO m) 

0,13 

0,17 

0,63 

0,07 

Falltap 
(m/lOO ru) 

0,16 

0,35 

0,03 

0,85 

0,03 

Fall t ao 
(m/lOa ;) 

0,15 

0,21 

0,03 

l ,04 

0,03 

7alltap 
(21/100 en) 

0,08 

0,16 

0,01 

1,24 

0,08 
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3.3.2.13.A 31 Flakk kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - rØrsjakt Tunnel 

Tilløpstunnel - turbin Rør 

AvlØpstunnel Tunnel 

3.3.2.B Driftsvannveier . Alternativ B 

Lengde 
(m) 

3280 

45 

450 

Tverrsnitt 
(m2) 

20 

4,9 

20 

Falltap 
(m/lOO m) 

0,08 

0,47 

0,08 

3.3.2.1.B Følgende kraftverker er beskrevet under 3.3.2.A og inngår med 
samme data i 3.3.2.B. 

3.3.2.2.B 

3.3.2.3.B 

Ol Boen 
02 Grytefoss 
03 Laksefoss 
04 Rislåfoss 
lS Araksfoss 
16 Topsæ 
21 Skjeggedalsfoss 
22 Hovland 
31 Flakk 

05 Herefoss kraftverk 

Fra - til 

Inntak - turbin 

AvlØpstunnel 

06 Hauglandsfoss kraftverk 

Fra - til 

Inntak - trykktunnel 

Trykksjakt - rØrsjakt 

Trykktunnel - turbin 

AvlØpstunnel 
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Type 

Tunnel 

Tunnel 

Type 

Sjakt 

Tunnel 

RØr 

Tunnel 

Lengde Tverrsnitt Falltap 
(m) (m2 ) (m/IOO m) 

300 25 0,10 

65 25 0,10 

Lengde Tverrsnitt Fall tap 
(m) (m2) (m/lOO m) 

55 16 0,22 

25 40 0,02 

30 5,7 0,44 

2200 23 0,08 
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3.3.2.4.B 07 Tveit kraftverk 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt Fall tap 
(m) (m2) (m/l00 m) 

Inntak - turbin RØr 180 4,9 0,40 

3.3.2.5.B 08 VråIstad kraftverk 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt Falltap 
(m) (m2) (m/l00 m) 

Inntak - trykksjakt Tunnel 8600 16 0,11 

Tilløpstunnel - rørsjakt Sjakt 325 12,5 0,21 

Trykksjakt - turbin RØr 70 . 4,2 0,50 

Avløpstunnel Tunnel 1000 16 0,11 
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3.3.3.A FallhØyder. Alternativ A 

Overvann Undervann Brutto fall Netto fall 
Kraftverk max/min kt. max/min kt. middel (m) middel (m) 

Ol Boen 16,4 ° 16,4 13,74 

02 Grytefoss 44,5 19,5 25,0 22,2 

03 Laksefoss 59,25 47,0 12,25 11 ,8 

04 Rislåfoss 79,5/77 ,5 59,0 20,25 17,71 

11 Hanefossen Il 148,68/140,68 79,5 /77,5 68,0 66,67 

12 Skripelandsfoss 160,9 /158,5 148,68/146,7 12,2 11 ,97 

13 Risdal 198,5 

I 

160,9 /158,5 37,6 34,46 

14 Skjeggedal 498,5 /480,5 211 ,0 /209,0 285,0 263,64 

15 Araksfoss 608,5 /587,5 498,5 /494,0 108,0 99,3 

16 Topsæ 722,0 1705,0 608,5 /597,5 113 ,5 108,5 

21 Skjeggedalsfoss 350,0 /330,0 160,9 1158,S 188,0 176,87 

22 Hovland 437,0 1423,0 168,7 /164,0 268,3 258,79 

31 Flakk 190,0 /170,0 19,5 1 19,0 166,0 161,48 

3.3.3.B FallhØyder. Alternativ B 

FØlgende kraftverker er beskr-eve-t- under 3.3.3.A og inngår med 
samme data i 3.3.3.B. 

Ol Boen 
02 Grytefoss 
03 Laksefoss 
04 Rislåfoss 
15 Åraksfoss 
16 Topsæ 
21 Skjeggedalsfoss 
22 Hovland 
31 Flakk 
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Overvann Undervann Brutto fall Netto fall 
IKraftverk max/min kt. max/min kt. middel (m) middel (m) 

05 Herefoss 103,5 79,5/77 ,5 24,7 23,0 

06 Hauglandsfoss 159,8 103,5 56,3 52,0 

07 Tveit 210,5 189,5/188,0 21,5 21,0 

08 Vrå Istad 498,5/480,0 219,0/217,6 277 ,5 265,0 
I 

3.4 Kraftstasjon 

3.4.1.A Tekniske data. Alternativ A 

Turbin 
/Krafts tasj on Antall Type Sluke- Instal- Brukstid 

evne lasjon 
m3/s MW timer 

Ol Boen 1 Kaplan 105 12,5 4600 

02 Grytefoss l Kaplan 80 15,0 4700 

03 Laksefoss 1 Rør 80 8,0 4700 

04 Rislåfoss 1 Kaplan 70 10,5 5000 

11 Hanefossen 1 Francis 19 11 ,O 4900 

12 Skripelandsfoss 1 Kaplan 52 5,0 4900 

13 Risdal l Francis 25 7,0 4400 

14 Skjeggedal 1 Francis 22,S 50,0 4000 

15 Araksfoss l Francis 17 15,5 3500 

16 Topsæ l Francis 11 9,5 4000 

21 Skjeggedalsfoss l Francis 10,5 16,0 4300 

22 Hovland l Francis 7,5 16,5 3750 

31 Flakk 1 Francis 27 37,5 3750 
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01 Boen 

Kraftstasjonen ligger i en fjellskråning på vestsiden av elven 
ved Boenfoss i Kristiansand kommune, og utnytter fallet ned til 
kote O i Topdalsfjorden. Kraftstasjonen har direkte adkomst til 
maskinsalen fra dagen. 

-'" -
I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-

,;. tall på n = 166,7 o/min. Ytelsen er 12,5 MW ved maks. vannfØring 
qt = 105 m3/s. Stasjonens brukstid blir 4600 timer. 

02 Grytefoss 

Kraftstasjonen plasseres i fjell på vestsiden av elven ca. 2 km 
oppstrøms Flakksvatn i Birkenes kommune. Adkomsttunnelen blir 
ca. 150 m lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I stasj onen installeres et Kaplan-aggrega t med et· omdreinings-
tall n = 214,3 o/min. Ytelsen er 15 MW ved en maks. vannfØring 
qt = 80 m3/s. Stasjonens brukstid er 4700 timer. 

03 Laksefoss 

Kraftstasjonen plasseres i dagen på vestsiden av elven ved Senum-
stadfjordens utløp ca. l km nord for Flå i Birkenes kommune. 

I stasjonen installeres et røraggregat med et omdreiningstall på 
n = 166,7 o/min. Ytelsen er 8 MW ved en maks. vannfØring qt = 
80 m3/s. Stasjonens brukstid er 4700 timer. 

04 Rislåfoss 

Kraftstasj onen plasseres i fj elI på hØyre side av elvebredden 
ved Herefossfjordens utlØp i Birkenes kommune. Montasjeplass og 
den Øvre del av maskinsalen blir dog liggende i dagen, og frem-
tidig adkomst vil være direkte fra dagen. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings tall 
n = 187,5 o/min. Ytelsen er 10,5 MW ved en maks. vannfØring 
qt = 70 m3/s. Stasjonens brukstid er 5000 timer. 

11 Hanefossen Il 

Kraftstasjonen bygges i fjell, og ligger i nær tilknytning til 
det eksisterende Hanefossen I kraftverk i Birkenes kommune. Kraft-
verkene vil benytte samme adkomsttunnel. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreinings tall n = 428,6 o/min. Ytelsen er Il MW ved en maksi-
mal turb invannfØ ring q t = 19 m3/ s. S tasj anens bruks tid er 
4900 timer. 
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12 Skripelandsfoss 

Kraftverket bygges i dagen i forbindelse med en ny dam ca. 800 ID 

nedstrØms den eksisterende dam i Kolstraumfjorden. Kraftstasjonen 
blir plassert på venstre side av elven og vil derfor bli plassert 
i Froland kommune. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-
tall n ,. 200 o/min. Ytelsen er 5 MW ved; ' en maksimal turbinvann-
føring qt = 52 mJ/s. Stasjonens brukstid er 4900 timer. 

13 Risdal 

Kraftstasjonen blir plassert i fjell på hØyre side av elven mel-
lom Verevatn og Mjåvassfjorden i Froland kommune. Adkomsttunnelen 
blir ca. 220 ID lang og har et antatt tverrsnitt på 18 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 272.7 o/min. Ytelsen er 7 MW ved en maksimal 
turbinvannfØring qt = 25 m3/s. Stasjonens brukstid er 4400 timer. 

14 Skj eggedal 

Kraftstasjone'n plasseres i fjell ca. 2 km nord for Skjeggedal i 
Amli kommune. Adkomst tunnelen blir ca. 380 m lang og har et an-
tatt tve rrsnitt på 18 m2. 

I stasjonen installe:res et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreinings tall n = 500 o/min. Ytelsen ' er 50 MW ved en maksimal 
turbinvannfØring qt = 22,5 m3/s. Stasjonens brukstid er 4000 
timer. 

15 Araksfoss 

Krafts tasjonen plasseres i fjell ved "Årdalen i Bygland kommune. 
Adkomsttunnelen blir ca. 260 m lang og har et antatt tverrsnitt 
på 18 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 500 o/min . Ytelsen blir 15,5MW ved en maksi-
mal turbinvannfØring qt = 17 m3/s. Stasjonens brukstid er 3500 
timer. 

16 Topsæ 

Kraftstasjonen plasseres i fjell ved den nordlige del av Topsæ-
magasinet i Bygland kommune. Adkomsttunnlen blir ca. 250 m lang 
og har et antatt tverrsnitt på 18 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 600 o/min. Ytelsen blir 9.5 MW ved en maksi -
mal turbinvannfØring qt '" 11 m3/s. Stasjonens brukstid er 4000 
timer. 
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21 Skjeggedalsfoss 

Kraftverket er beliggende i fj elI ved 'Nordli, nord for Mj åvatn i 
Froland kommune. Adkomsttunnelen blir ca. 300 m lang og har et 
antatt tverrsnitt på 18 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt 
omdreiningstall n = 600 o/min. Ytelsen 
mal turbinvannføring qt = 10,5 m3/s. 
4300 timer. 

22 Hovland 

Francis-aggregat med et 
blir 16 MW ved en maksi-
Stasjonens brukstid er 

Kraftverket er beliggende i fjell ved Hovland i Birkenes kommune. 
Adkomsttunnelen blir ca. 730 m lang og har et antatt tverrsnitt 
på 18 m2. 

I stasj onen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 750 o/min. Ytelsen blir 16,5 MW ved en mak-
simal turbinvannfØring qt = 7,5 m3/s. Stasjonens brukstid er 
3750 timer. 

31 Flakk 

Kraftverket er beliggende i fj elI på vestsiden av Tovdalselven 
ved Flakk i Birkenes kommune. Adkomsttunnelen blir ca. ISO m 
lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 428,6 o/min. Ytelsen blir 37,5 MW ved en" 
maksimal turbinvannfØring qt = 27 m3/s. Stasjonens brukstid er 
3750 timer. 
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3.4.l.B Tekniske data. Alternativ B 

Turbin 
IKraftstasj on Antall Type Sluke- Instal- Brukstid 

evne lasjon 
m31 s MW timer 

* Ol Boen l Kaplan 105 12,5 4600 

* 02 Grytefoss l Kaplan 80 15,0 4700 

* 03 Laksefoss l RØr 80 8,0 4700 

* I 04 Rislåfoss 1 Kaplan 70 10,5 5000 

05 Herefoss l Kaplan 40 8,0 4200 

06 Hauglandsfoss l Kaplan 32 14,0 4800 

07 Tveit l Francis 25 4,5 3800 

08 VråIstad l Francis 22,S 50 4000 

* Araksfoss 15 l Francis 17 15,5 3500 

* jl 16 Topsæ Francis 11 9,5 4000 

* 21 Skjeggedalsfoss l Francis 10,5 16,0 4300 

* 22 Hovland l Francis 7,5 16,5 3750 

* 31 Flakk l Francis 27 37,5 3750 

* Kraftverkenes tekniske data er beskrevet under pkt. 3.4.1.A. 

05 Herefoss 

Kraftverket er beliggende i fjell på Østsiden av Gauslåfjordens 
utlØp til Herefossfjorden i Birkenes kommune. Adkomsttunnelen 
blir ca. 70 m lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-
tall n 300 olmin. Ytelsen blir 8 MW ved en maksimal turbinvann-
fØring qt 40 m3/s. STasjonens brukstid er 4200 timer. 

06 Hauglandsfoss 

Kraftverket er beliggende i fjell på vestsiden av Tovdalselven 
ved Hynnekleiv i Froland kommune. Adkomsttunnelen blir ca. 510 ID 

lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I 
I 

I 
I 
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3.4.2 

3.4.3 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreiningstall 
n = 333 o/min. Ytelsen blir 14 MW ved en maksimal turbinvann-
fØring qt = 32 m3/s. Stasjonens brukstid er 4800 timer. 

07 Tveit 

Kraftverket blir liggende i dagen på venstre side av elven mellom 
Tveitvatnet og Øvre Ramse i Amli kommune. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 187,5 o/min. Ytelsen blir 4,5 ved en mak-
simal turbinvannfØring qt = 25 m3/s. Stasjonens brukstid er 
3800 timer. 

08 Vråistad 

Kraftverket er beliggende i fjell ved Vråistad i Amli kommune. 
Adkomsttunnelen blir ca. 770 m lang og har et tverrsnitt 
på 18 m2. 

I stasj onen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 500 o/min. Ytelsen blir på 50 MW ved en mak-
simal turbinvannføring q t = 22,5 m3/ s. Stasj onens brukstid er 
4000 timer. 

ManØvrering 

Uansett utbyggingsalternativ vil utbyggingsprosjektet levere ca. 
80 % av produksjonen som vinterkraft i perioden l. oktober til 
30. april. Det forutsettes at de Øvre kraftverkene vil være ute 
av drift i sommerhalvåret i den utstrekning drift ikke er nØd-
vendig for å unngå produksjonstap ved overlØp. 

Beregningsmetode for produksjonen 

I begge utbygginsalternativer er beregning av kraftproduksjonen 
utfØrt ved hj elp av den generelle EDB-modell SIMPRO. Modellen 
behandler verk/magasiner satt sammen i serie og/eller parallelt. 
Programmet er basert på siktepunktstrategi. Dette vil si at pro-
grammet uke for uke i alle år bestemmer tappingen fra alle maga-
sinene ut i fra: 

aktuelt magasininnhold 
Ønsket magasininnhold ved sesongslutt 
forventet tilsig frem til sesongslutt 

Året deles i sesongene vinter og sommer. V·interen går fra 
l. oktober til 30. april. Programmet foretar stort sett en jevn 
uttapping av magasinvannet i vinterperioden, og tapper om som-
meren kun for å forhindre flomtap fra systemet. 

Ved flomtap ved kraftverkene søker programmet å strupe tappingen 
fra de magasiner hvor det kan holdes vann tilbake. 

Det er ved det enkelte kraftverks produksjonsberegning benyttet 
et midlere netto fall som vist i pkt. 3.3.3.A og 3.3.3.B Fall-
hØyder. 
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3.5 

3.5.l.A 

Anleggsveier. Tipper. Masseuttak. Anleggskraft. Samband 

Anleggsveier 

Bilag 3.3.A 

Anleggsveier, som vil bestå etter anleggsperioden, b lir bygget 
på fØlgende strekninger: 

Veg fra - til 

Straumsfjorden - Topsæ Kraftverk 

Avkjøring til inntak Gjeddevatn 

AvkjØring til utlØp Grøssæ 

AvkjØring til adkomst Topsæ Kr.verk 

AvkjØring til tverrslag topp 
trykksjakt Topsæ Kraftverk 

Topsæ Kraftverk - Dale 

Ardalsstøyl - Dam Topsæ 

Avkjøring til steinbrudd Topsæ 

AvkjØring til utløp omløp!flomløp 

Forlengelse til morenetak Topsæ 

AvkjØring til tverrslag 
driftst. Topsæ Kraftverk 

Forlengelse til bekkeinntak 
Grunnvassbekken 

AvkjØring til tipp og 
kraftstasjon Araksfoss 

AvkjØring til grustak dam Ardalen 

Avkjøring til steintipp dam Ardalen 

Avkjøring til morene tak dam Ardalen 

Avkjøring til omlØpstunnel 
Dam Årdal 

AvkjØring til tverrslag I 
Driftstunnel Skjeggedal Kraftverk 

AvkjØring til Skjeggedal Kraftstasjon 

Avkjøring til Risdal Kraftstasjon 

Type 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Skogsbilvei 

Anleggsvei 

Skogsbilvei 

Skogsbilvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei ' 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Skogsbilvei 

Skogsbilvei 

Veglengde 

6.600 m 

200 m 

750 m 

200 m 

700 m 

20.550 m 

1.200 m 

400 m 

200 m 

150 m 

1. 200 m 

450 m 

600 m 

400 m 

600 m 

850 m 

1.350 m 

300 m 

450 m 

1.000 m 
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3.S.l.B 

Veg fra - til 

Forlengelse til tipp Risdal Kraftst. 

Avkjøring til dam og inntak Småvatna 

Avkjøring til tverrslag Il 
Driftstunnel Skjeggedalsfoss 
Kraftverk 

Avkjøring til tverrslag 
drifts tunnel Hovland Kraftverk 

Adkomstvei til Skripelandsfoss 
Kraftstasjon 

Vei til Rislåfoss Kraftstasjon 

Avkjøring til tipp Rislåfoss 
Kraftverk 

Adkomstvei Laksefoss Kraftverk 

Avkjøring til dam Laksefoss 

Avkjøring til dam Grytefoss 

AvkjØring til inntak Grytefoss 

Adkomst utløpskanal 
Grytefoss Kraftverk 

Adkomst Boen Kraftverk 

Vei til omløp/flomløp dam Natveit 

Omlegging av vei dam Natveit 

Adkomstvei Flakk Kraftstasjon 

Adkomstvei dam Retterholt 

Type 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Skogsbilvei 

Skogsbilvei 

Anleggsvei 

Skogsbilvei 

Skogsbilvei 

Skogsbilvei 

Anleggsvei 

Anleggsvei 

Skogsbilvei 

Anleggsvei 

Skogsbilvei 

Skogsbilvei 

Anleggsvei 

Veglengde 

550 m 

100 m 

2.500 m (ca.) 

300 m 

3.000 m (ca. ) 

250 m 

600 m 

1.300 m 

400 m 

60 m 

100 m 

200 m 

200 m 

800 m 

300 m 

100 m 

290 m 

I tillegg til de veier som må bygges for å gj ennomfØre utbyg-
gingsplanene må det bygges skogsbilveier til erstatning for 
flØtningsrettighetene som må bortfalle. 

Anleggsveier 

Bilag 3.3.B 

Anleggsveier som vil bestå etter utbyggingen: 

Mengden av veibyggingen er stort sett den samme som i 
pkt. 3.5.l.A. Veiene i forbindelse med Skjeggedal, Risdal og 
Skripelandsfoss faller bort, mens veien for VråIstad , Tveit, 
Hauglandsfoss og Herefoss kommer til. 
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3.5.2 

3.5.3 

Tipper - Massetak 

Bilag 3.3.A 
Bilag 3.3.B 

Det planlagte prosjekt forutsetter utsprengning av store kvanta 
steinmasser fra tunneler, sjakter og fjellrom. En mindre del av 
disse kan anvendes i utbyggingen. Det vil videre være Ønskelig å 
søke anvendelse for slike masser til nyttige formål utenfor selve 
anleggene. 

Erfaringsmessig er det imidlertid vanskelig å finne økonomisk 
anvendelse for masser av den stØrrelsesorden det her er tale om, 
og en må derfor regne med at det vil være nØdvendig å plassere 
den alt overveiende delen av steinmassene i egne tipper. 

Omtrentlig plassering av tipp er vist på situasjonsplanen for de 
respektive kraftverker. Såvel plassering som utforming av tippene 
vil bli behandlet videre i samråd med kommunene og Naturvernkon-
toret NVE med sikte på en best mulig tilpassing til landskaps-
situasjonen i hvert enkelt tilfelle. 

Massetak: 

Med unntak av Dam Natveit ansees det å være påvist tilstrekkelig 
med dammasser i de undersØkte massetak. Det er generelt påvist 
minst 2 ganger nØdvendig morenebehov . Dette er ansett som en 
Ønsket, og mange ganger nØdvendig, sikkerhet ved påvisningen av 
masser til fyllingsdamprosjekter. 

For dam Natveit er det påvist for lite egnet morenemasser til 
tetningskjerne. Det bØr derfor undersøkes ytterligere i området 

innenfor større transportavstander fØr det taes endelig 
stilling til damtype her. 

Masser til overgangssone kan tas fra tunnelsteintipper 
ved gunstige transportlengder. For dam Årdalen ligger en tunnel-
steintipp så nær damstedet at disse massene med fordel kan bygges 
inn i dammen som stØttefylling. 

I tillegg til de massetak som er knyttet til fyllingsdarnmene må 
det åpnes grustak for fremstilling av betong ved hvert av kraft-
verkene. Det kan her dreie seg om fra 15 - 25.000 m3 pr. kraft-
verk. Hvor disse massetakene ligger er på nåværende tidspunkt 
ikke bestemt. 

Anleggskraft - Samband 

Generelt kan sies om begge alternativer at de permanente over-
fØringslinj er blir bygget fØr anleggsstarten. Disse vil derfor 
kunne fremfØre anleggskraften til de potensielle anleggssteder. 
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3.6 

3.6.1 

3.6.2 

Dette gjelder anleggsstedene nord for Åraksfoss kraftstasjon. 

Anleggsstedene mellom Årdalen og Skarsåni forventes forsynt ved 
at det bygges en anleggslinje fra Dale. 

Anleggsstedene i Skj eggedal ligger i nærheten aven 22 kV-av-
grening fra linjen Evje - Åmli. 

Anleggsstedene i midtre del av vassdraget fra ekisterende 22 
kV-linje Evje - Åmli. 

I den nedre del av vassdraget forsynes anleggsstedene fra den 
ekisterende fordelingslinj e mellom Birkeland og Herefoss. Ved 
alt. B vil Vråistad og Tveit anleggene bli forsynt fra Evje -
Åmli linjen, og kraften overfØres til anleggsstedene gjennom de 
eksisterende 22 kV-linjer. 

Samband: 

De Øvre kraftverkene vil bli styrt fra en driftssentral i Åmli. 
De midtre og nedre kraftverkene vil også bli styrt fra en annen 
driftssentral, men beliggenheten av denne er forelØpig ubestemt. 
Samband til driftssentralene vil skje via BHF via trafostasjoner, 
samt leid samband hos televerket. 

Kompenserende tiltak 

Terskler/elvekorreksjoner 

Flere elvestrekninger vil dels ved fallutnyttelse og dels ved 
vannoverfØringer få redusert vannfØring. Der man på slike strek-
ninger kan oppnå et rimelig resultat ved å bygge terskler i elva 
eller korrigere visse elvetverrsnitt, vil slike tiltak bli gjen-
nomfØrt. 

på steder hvor spesielt store jordbruksinteresser er tilstede, 
kan det være 'aktuel t å sørge for og sikre en mer permanent lav 
vannstand. 

Det skal også nevnes at visse elvestrekninger vil bli korrigert 
pga. Økede vannføringer. Dette vil bl. a. gj elde Skj eggedalsåna 
fra N. Skjeggedal til Verevatn ved overføringsalternativet. Det 
vil også gjelde Øvre del av Dikeelv. 

Det er under de enkelte kraftverker og magasiner avsatt et belØp 
til terskelbygging som vil dekke eventuelle krav. 

Veier 

Foruten de anleggsveier som må bygges og som man i størst mulig 
utstrekning vil SØke å tilpasse også andre interesser, regner 
utbyggeren med at flØtningsnedleggelse i vassdraget må kompen-
seres med veier. Etter en foreløpig rammeplan utarbeidet av Agder 
Skogeigarlag er omfanget av veibygging innen de ormåder som i 
dag har fellesfløtning, anslått til ca. 100 km hilvei og ca. 
25 km traktorveier. 
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3.6.3 

3.6.4 

3.7 

3.7. l 

3.7.2.A 

Vannforsyning/j ordbruksvanning 

Utbyggeren forutsetter at ingen langs vassdraget skal komme i 
den situasjon at de får vannforsyningsproblemer som ikke kan 
lØses. Dette gjelder såvel til vanlig husholdning (folk og dyr) 
som jordbruksvanning, industri m.v. 

Av områder/grender som kommer i en særlig situasjon, nevnes 
Dalegrenda og Austenå i selve Tovdal, samt Nedre Skj eggedal. 
Uansett utbyggingsalternativ vil det kunne Ødelegge Økonomien i 
utbyggingen, såfremt produksjonsvann fra Årdalen skal slippes i 
elveleiet for å sikre vannforsyning. Utbyggeren forutsetter der-
for å planlegge, legge frem til godkjennelse og gjennomføre andre 
tiltak (vannforsyning fra andre kilder), som sikrer vann til 
husholdning og jordbruk. 

ForØvrig blir det etablert et magasin i Nasvatn på 2,4 mill. m3 
for å sikre en minstevannfØring på 350 lis ved Tveitvatn. 

Tipper. Massetak. Opprydding m.v. 

Det vil bli gjennomført en rekke tiltak for mest mulig å redusere 
negative virkninger fra tipper og naturinngrep som massetak m.v. 
Slike tiltak vil normalt være konsesjonsvilkår og fastlegges før 
anleggsarbeidene avsluttes av Departementet i samråd med kommuner 
og andre interesser. 

Det pekes spesielt på at det i en viss periode fra anleggsar-
beidene starter og inntil tippenes endelige form må fastlegges, 
normalt vil være adgang til å bruke overskuddssteinmasser til 
visse positive fyllingsformål, evt. også til knusing for legging 
av veidekker o.l. 

Det vil ellers bli lagt stor vekt på å rydde ordentlig og godt 
opp etter anleggsarbeidene. 

Innpassing i produksjonssystemet - Linjetilknytning 

Innpassing i produksjonssystemet 

Kraftproduksjonen er beregnet ved at kjØringen i de Øvre kraft-
verk tilpasses det lokale tilsig i nedenforliggende verk. c-fed 
den store andel vinterkraft som utbyggingen har (80 %), skulle 
det ikke være noe problem å tilpasse produksjonen til det lokale 
behov. 

Linjetilknytning 

Bilag 3.3.A 

For den Øvre del av utbyggingsprosjektet bygges det en 132 kV-
linje som binder sammen stasjonene Topsæ, Araksfoss, Skjeggedal, 
Risdal og Skjeggedalsfoss og en hovedlinje mellom Skjeggedal og 
Åmli, hvor den nye linj e tilkobles den ekisterende linj e fra 
Åmli til Bøylestad. 

___ 
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3.7.2.B 

Stasjonene i den midtre del av utbyggingsområdet Hovland, 
Skripelandsfoss og Hanefossen Il tilkobles den eksisterende 66 
kV-linje Evje - Hanefoss - Evenstad. Linjen Hanefoss - Evenstad 
må bygges for større tverrsnitt. 

Stasjonene Rislåfoss og Laksefoss blir tilknyttet den eksister-
ende 22 kV-linje Birkeland - Herefoss. Det'vil dog være nødven-
dig å forsterke linj en for å overfØre kraften til Senumstad. I 
Senumstad monteres en transformater mellom 132 og 22 kV for mat-
ing inn på Brokke-nettet, hvilket i prinsipp vil si at kraften 
blir fØrt inn på den nye 132 kV-linjen Senumstad - Moen. Flakk 

bli tilknyttet den samme 132 kV-linjen mellom 
Senumstad - Moen. 

Grytefoss kraftverk vil bli tilkoblet fordelingsnettet ved en 
kort avgrening frem til Birkeland transformatorstasjon. Boen 
kraftverk vil bli ført inn på det lokale fordelingsnett eller 
overfØrt til Moen i den eksiterende 66 kV trase. 

Linjetilknytning 

Bilag 3.3. B 

Mellom stasjonene Topsæ og Åraksfoss og frem til Brokke-linjene 
bygges der en 132 kV-linje. For dette alternativ foreslås der 
tilkobling til det eksisterende nett ved Steinbuvatn. Vråistad 
kraftverk blir liggende like ved JØrundlandlinj en og tilkob les 
denne. 

Kraften fra Tveit kraftverk forutsettes fØrt frem til Vråistad 
over det eksisterende 22 kV-nett. Ved Vråistad transformeres den 
opp og fØres inn på Jørundland-linjen sammen med VråIstad-
kraften. 

Som for alt. A forutsettes kraften fØrt frem til eksisterende 
66 kV-trase ved Åmli. 

Skj eggedalsfoss kraftverk b lir liggende ret t isolert og kob les 
direkte til den eksisterende Brokke-linje. 

Stasjonene Hovland, Hauglandsfoss og Herefoss foreslås ti:kobling 
til den eksisterende 66 kV-linje Evje - Hanefoss - Evenstad. 

Utbyggingsprosjektet forutsetter 5 kraftstasjoner uansett alt., 
og overfØringssystemet blir det samme i dette området uavhengig 
av hvilket alternativ som velges. 

lS76-104/SJ/ws14R 
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3.8 Kostnader pr. 01.01.82 (7 % rente i byggetiden) 

3.8.1 Reguleringer, overfØringer, veier 

Straumsfjord, Gjeddevatn - Grøssæ, Grøssæ 
Topsæ 
Ardalen 
Herefossfjorden 
Natveit 
Eptevatn 
HØvringen/VikstØlvatn 
Ljosevatn 
Kolstraumsfjorden 
Hanefossen 
Vei Dale - Straumsfjorden 

Utbyggingsfeltet regulerings- og 
overfØrignskostnader 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

14,40 
6,10 

31,50 
3,60 

41,00 
8,95 
0,90 
0,20 
0,30 
3,85 

15,60 

12u ,40 
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3.8.3 01 Boen kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse 11 B: 1,87 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi 2'1 sommerproduksj on 
17,0 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
40,6 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. 

6,60 

14,00 

16,90 

40,00 

2,00 

0,50 

1,10 

7,30 

7,60 

2,80 

8,90 

107,70 

mill. kr 

34,00 

142,10 

176,10 
14,40 

161,70 
107,70 

54 00 

kr 

mill. kr 
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3.8.4 02 Grytefoss kraftverk 

1 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il B: 1,62 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
21,2 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
49,4 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

mill. kr 

5,40 

22,20 

17,20 

37,10 

2,30 

0,80 

0,50 

7,60 

7,90 

4,00 

9,50 

114,50 

mill. kr 

42,40 

172,90 

215,30 
15,30 

200,00 
114,50 

85 50 ===,!,==o 

mill. kr 
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3.8.5 03 Laksefoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,16 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
11,1 GWh x 2,0 kr/kwh 

Verdi av vinterproduksjon 
26,5 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

2,90 

13,10 

8,90 

32,00 

2,50 

0,60 

0,30 

5,50 

6,20 

2,40 

6,70 

81,10 

mill. kr 

22,20 

92 ,80 

115,00 
10,80 

104,20 
81,10 

23 10 

mill. kr 
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3.8.6 04 Rislåfoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il B: 1,82 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
15,4 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
37,1 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

mill. kr 

4,30 

22,30 

13 ,00 

28,00 

4,00 

0,50 

0,50 

6,40 

6,50 

2,30 

7,90 

95,70 

mill. kr 

30,80 

129,90 

160,70 
12,80 

147,90 
95,70 

52 20 

mill. kr 
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3.8.7.A 11 Hanefossen kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,47 kr /kl.Jh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
- 6,3 G\.Jh x 2,0 kr/k\.Jh 

Verdi av vinterproduksjon 
33,8 GWh x 3,5 kr/k\.Jh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

8,30 

6,60 

7,20 

25,30 

0,70 

0,90 

0,50 

4,50 

5,00 

4,40 

4,50 

67,90 

mill. kr 

12,60 

118,30 

105,70 
14,10 

91,60 
67,90 

23 70 ===:1,== 

mill. kr 
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3.8.8.A 12 Skripelandsfoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,30 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
5,7 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
18,7 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering, 

Netto nytteverdi 

lS76-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

3,10 

5,70 

9,50 

20,50 

3,10 

0,60 

0,20 

3,80 

4,50 

1,30 

3,70 

56,00 mill. 

mill. kr 

II ,40 

65,50 

76,90 
7,50 

69,40 
56,00 

kr 
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3.8.9.A 13 Risdal kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,41 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sOmrTlervroduksjon 
5,4 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
25,4 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

7,90 

17,50 

6,60 

20,00 

2,70 

0,50 

0,70 

4,90 

6,00 

1,40 

6,10 

74,30 mill. kr 

mill. kr 

10,80 

88,90 

99,70 
9,90 

89,80 
74,30 
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3.8.10.A 14 Skjeggedal kraftverk 

1 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il A: 1,47 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
26,0 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
173,7 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

mill. 

60,00 

75,90 

13,30 

52,50 

5,00 

1,30 

3,00 

17,90 

16,00 

9,80 

38,00 

292,70 

mill. kr 

52,00 

608,00 

660,00 
39,00 

621,00 
292,70 

kr 

mill. kr 
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3.8.l1 15 Araksfoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

la Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,25 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
5,1 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
48 , 8 GI-.Th x 3, 5 Ki/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

5,80 

36 ,50 

9,20 

37,00 

3,60 

1,00 

0,20 

8,20 

7,00 

3,00 

10,00 

121,50 mill. 

mill. kr 

10,2 

170,8 

181,0 
16,2 

164,8 
121,5 

43 3 ===::1:= 

kr 
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3.8.12 16 Topsæ kraftverk 

1 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,01 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
3,0 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
34,76 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

l('\r}""'T/ ___ l'_n 

mill. kr 

4,90 

18,40 

6,60 

22,50 

3,50 

0,50 

0,20 

5,00 

6,00 

1,90 

6,30 

75,80 mill. kr 

mill. kr 

6,0 

121,5 

127,5 
10,1 

117,4 
75,8 

41 6 ===d:= 
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3.8.13 21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum 

Kostnadsklasse 111: 2,42 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
II ,5 GWh x 2, O kr /kHb 

Verdi av vinterproduksjon 
57,0 GWb x 3,5 kr/kWb 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

milL kr 

4,90 

78,90 

8,20 

27,00 

5,50 

0,50 

0,90 

10,60 

10,00 

3,20 

16,30 

166,00 

mill. kr 

23,00 

199,50 

222,50 
22,10 

200,40 
166,00 

34 40 ===.,;== 

mill. kr 
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INGENiØR A. B. BERDAL AlS 

3.8.14 22 Hovland kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,09 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
11,6 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
49 ,9 GWh x--3-,--5- kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

mill. kr 

0,60 

55,00 

ll,70 

25,00 

3,00 

0,70 

0,90 

8,30 

7,80 

2,90 

12,60 

128,50 

mill. kr 

23,20 

174,70 

197,90 
17,10 

180,80 
128,50 

52 30 

mill. kr 
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INGENiØR A. 8. 8EROAL AlS 

3.8.15 31 Flakk kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il A: kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av S0T!JII28rtHOduksj on 
6. ° , ° Gwn x 2, O kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
100,0 GWh x 3,5 krJkwn 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytceverdi 

mill. kr 

44,90 

30,50 

16,20 

53,20 

3,00 

0,80 

0,50 

13,00 

11 ,50 

6,80 

19,60 

200,00 

mill. kr 

80,00 

350,00 

430,00 
26,70 

403,30 
200,00 

203,30 
=::=:=:::::::= 

",. 

;. ;: 

mill. kr 



3 - 57 
INGENiØR A 8. 8ERDAL AlS 

3.8.16.B 05 Herefoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il B: 1,95 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
9,0 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
24,7 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

3,00 

7,30 

12,20 

22,50 

1,10 

0,50 

1,00 

4,30 

5,00 

3,30 

5,40 

65,60 

mill. kr 

18,00 

86,50 

104,50 
8,80 

95,70 
65,60 

30 10 

mill. kr 
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INGENiØR A. B. BERDAL AlS 

3.8.l7.B 06 Hauglandsfoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il A: 1,4) kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
15,2 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
51,7 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

7,00 

17,50 

13 ,40 

29,00 

1,70 

0,50 

0,70 

6,20 

6,50 

6,60 

8,00 

97,10 

mill. kr 

30,40 

181,00 

211,40 
13,00 

198,40 
97,10 

mill. kr 
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INGENiØR A. B. 8ERDAL AlS 

3.8.18.B 07 Tveit kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overfØringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatn.inger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse 111: 2,41 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
1,5 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
15,4 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

lS76-104/SJ/ws14R 

mill. kr 

2,80 

4,00 
... 

18,00 

1,30 

0,20 

0,50 

2,70 

3,30 

1,50 

3,40 

40,70 mill. kr 

mill. kr 

3,00 

53,90 

56,90 
5,40 

51,50 
40,70 

10 80 ===4:== 
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INGENiØR A. B. BERDAL AlS 

3.8.19.B 08 VråIstad kraftverk 

1 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il A: 1,29 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
27,3 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
171,3 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1576-104/SJ/wsI4R 

mill. kr 

35,20 

70,20 

15,80 

54,00 

4,40 

1,30 

0,80 

15,60 

13,80 

11 ,30 

33,10 

255,50 

mill. kr 

54,60 

599,60 

654,20 
34,10 

620,10 
255,50 

mill. kr 
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

I kap. 3 er skissert to utbyggingsalternativ. I det følgende 
refererer A til utbygging vsd overføring til Skjeg-
gedal, mens alternativ B refererer til utbygging i eget vass-.. 
drag. 

En har i denne rapporten tatt utgangspunkt l linjetilknytning 
slik den er omtalt i konsesjonssøknaden av 5.6.78. 
Aust-Agder Kraftverk har imidlertid 10.10.78 fremmet egen søk-
nad om linjetilknytningen. Den omsøkte linjetilknytning Sqø-

svarer ikke med den som er omtalt i denne rapporten. 

4.0 Virkninger på naturmiljøet 

4.0.1 Arealkonsekvenser (kartbilag 3.2 A/B og 3.3 A/B) 

Konsesj onssøknadens bilag l, !'Landskapsmessige inngrep" gir 
oversikt over arealkonsekvensene. 

Beskrivelse eller omfang av kraftstasjoner, dammer, tipper, 
riggområder, massetak og bekkeinntak for hvert prosjekt, er 
gitt i tabell 4.1 og 4.2. 

I tillegg en rekke terskler anlagt, særlig ved 
alternativ A, uten at deres plassering vurderes her. 

Ved alternativ A må Skjeggedalsåna kanaliseres 
og plastres fra utløpet av avløpstunnelen fra Skjeggedal kraft-
stasjon og 4 km nedover til Bjorvatn, for å hindre erosJon. 

Ved overføring av Ljosvatn til Ogge, må de lages en 350 m 
lang kanal fra Ljosvatn mot Aggevatn. Bekkeleiet må utvides 
og plastres også nedenfor kanalen og Aggevatn. For å unngå 
Lølandsmyrene kan det lages en 600 m lang kanal. 

Rettåna og Dikeelv skal kanaliseres ved damstedene for å øke 
flomavledningsevne og tappekapasitet. 
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Anleggsveier. En oversikt over veiene som må bygges for 

anleggsarbeidene, er gitt i kap. 3.5. Av til sarr@en 49 km 
vil ca. 35 km bygges i Øvre Tovdal. Den nye veien vil endre 

landskapets karakter av lite påvirket natur, særlig sammen 
med endret bruk av området, muliggjort av veiutløsning. 
Veilengden fra Dale til Straumsfjorden er ca. 27 km, resten 

av veiene i Øvre Tovdal er sideveier. 

De 14 km med anleggsveier som må bygges l resten av vassdra-
get, er for det meste korte sideveier, med unntak av 3 km 

vei til Skripelandsfoss (alt. A) og 2,5 km vei til et tverr-

slag på tunnelen til Skjeggedalsfoss kraftstasjon (mot vest 

fra Bjorvatn). Disse sideveiene vil endre landskapets karak-

ter lite, siden de er korte avstikkere fra nåværende veier. 

I tillegg til veiene som er nødvendige for utbyggingen, har 
Agder Skogeigarlag utarbeidet en plan med ca. 117 km skogsbil-

vei og ca. 20 J\J.ll traktorvei som erstatning for tapte fløtnings-

rettigheter. Denne planen er ikke vedlagt konsesjonssøkna-

den, og er dermed unndratt fra vurdering denne sammenheng. 

Overføringsnettet. Det største landskapsinngrepet utgjøres 
av linjen fra Topsæ via Araksfoss til Brokkelinjen ved Stein-
buvatn. Linjene Skjeggedal - Amli eller forbindelsen mellom 

Vråistad - Jørundlandlin]en og Amli vil også medføre betyde-
lige landskapsinngrep. Overføringen fra Flakk til Senumstad 
- Moenlinj en bør 'kunne innpasses uten så store konflikter. 

Vurdering av anleggene ved hvert prosjekt: 

Alternativ A. 

Boen. Dam, riggområdet, tørrlagt elveleie og tipp vil bli 

dominerende i landskapet, særlig hvis tipp og riggområdet 

legges ut mot elva uten vegetasjonsskjerm. 

Dammen har betydelig høyde og vil endre landska-
pet. Utenfor tippen, mot Flakksvatn bør det bevares et tre-

belte og ei strandsone. Avløpet ved Lunden bru får en synlig 

skjæring, og blir i tillegg belastet med avløp fra Flakk 

kraftstasjon, kanalisering og litt lenger oppe det tørre 
elveleiet. 
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Laksefoss. Dammen har betydelig høyde og sammen med avløps-
kanalen, veier, riggområder og tipp blir landskapsinngrepene 
lokalt betydelige. 

Rislåfoss. Mange permanente anlegg blir samlet ved utløpet 
av Herefossfjorden, og landskapet vil endres betydelig. 
Veien øst for dammen, vil virke som en forlengelse av denne. 
Vest for dammen rammes oset inn av tipp, vei og kraftstasjonen 
som dels ligger i dagen. Landskapsmessig vil det være gunstig 
om veiene kan følge terrengets nåværende form bedre, og at av-
retting av terrenget begrenses mest mulig. 

Hanefossen Il medfører ikke vesentlige endringer l landskapet. 

Skripelandsfoss ligger ved eksisterende magasin og inngrepet 
vil ikke endre landskapet mye. Atkomstveien blir ca. 3 km 
og vil være et nytt inngrep i skogen. 

Risdal. Den foreslåtte tipp-plasseringen helt ute l elve-
leiet, er uheldig. 

Skjeggedal. Dammen i Ardalen påvirker landskapskarakteren 
i et område som ikke tidligere er påvirket av nye tekniske 
inngrep. Morenetak og vei vil også belaste det samme om-
rådet. Bekkeinntakene har lokal betydning og tippen ved 
Skardsåni kan lokalt bli et dominerende landskapselement. 
Kanaliseringen av Skjeggedalsåna vil endre dette karakteris-
tiske landskapselementet. Overføringen av vann vil også på-
virke Tovdalselva som landskapselement, særlig i fosser og 
stryk. 

Araksfoss. Dammen ved Topsæ, massetak, vei og overførings-
linja mot Steinbuvatn vil påvirke landskap som ikke har mye 
tekniske inngrep fra før. Kontrasten kan bli stor. TOEsæ 
tilsvarer Araksfoss. Vei, kraftoverføring og tipp er bety-
delige inngrep i naturlandskapet. 
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Dammen ved Straumsfjorden og overføringstunnelen fra Gjedde-
vatn til Grøssæ krever også vei som innebærer betydelig end-
ring av landskapets karakter. 

Nasvatn. Inngrepene vil ikke innebære vesentlige landskaps-
messige virkninger. 

Skjeggedalsfoss. Den viktigste landskapsmessige virkning er 
den reduserte vannføringen i Vesteråna som blir et resultat 
av inngrepene. Tippene ved Surtemyr, vest for Bjorvatn og 
ved avløpet til Skjeggedalsåna (felles med Risdal kraftsta-
sjon) er foreslått noe uheldig plassert. Veien fra Bjorvatn 
mot tverrslaget i vest, vil være med å endre landskapets karak-
ter, sammen med kanaliseringen som følger av Skjeggedalspros-
jektet og den nevnte tipp-plasseringen. 

Hovland. Tippene kan virke dominerende om de plasseres som 
angitt i konsesjonssøknaden. 

Flakk. Dammen ved Natveit er det største inngrepet, og vil 
endre landskapet betydelig. Kanaliseringen fra Ljosevatn mot 
Ogge vil endre landskapet litt, og kan muliggjøre ytterligere 
endring ved oppdyrking. Tipp-plasseringeq er felles med 
Grytefoss og kanaliseringen av Tovdalselva ved Lunden bro er 
også omtalt under dette prosjektet. 
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Tabell 4.1 Kraftstasjoner, dammer og driftsvannveier. 
Alternativ A. 
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Hauglandsfoss. Den viktigste landskapsmessige effekt av de 
tekniske anleggene er tørrleggingen av fossen, men tippen og 
dammen kan også virke dominerende. 

Tveit. Den viktigste landskapsmessige effekt av de tekniske 
anleggene er tørrleggingen av fossen, men kanaler, rørgate 
og kraftstasjonen vil være dominerende trekk i landskapet. 

Vrå1stad. Her gjelder tilsvarende som for Skjeggedal, Ardals-
dammen gir de største landskapsmessige virkninger. Den nye 
overføringslinjen fra Jørundland - Brokkelinjen til Amli vil 
endre landskapet noe der den føres fram. 

Tabell 4.2 Kraftstasjoner, dammer og driftsvannveier, alter-
nativ B. De samme anleggene inngår i dette 
alternativet som alternativ A, se tabell 4.1, 
bortsett fra Hanefossen lIr Skripelandsfoss, Ris-
dal og Skjeggedal. I stedet inngår følgende 
anlegg: Herefoss, Hauglandsfoss, Tveit og Vrå1stad. 

Xr.attse ... jon ... ller r.vuler1nqs:Aq.ain •• - Tipp l1a .... - B .. k..ke 
ve.!. i • 1000 .' ocradc tal< inntA 

"I - innt..k .. d.Aa 1 bet-enc; 
r - .toinfylling.dAA 't - t-unncl M - Il -

I: - kan ... l aidla,r- under 
N.vn }1e,t'kn.d O-L1lAe..d. Typ .. wcq4-. Stlllr.t.. NV' uv· !!RV' R!'\"- • - rllrq4ta ddi'l liRV 

ved. a. i1.yd .. ,. ... 0.11" 'i'ill.p' ,""Yl,,? Ant. Q du II.n'Cilll 4 n.-e.4 l 

Rerete •• i fj.oll 100 • li tor I 2S 104 105 1'-300 1'-80 45 
jernc ... l1.oro 
dc1elep a ilO 

!:i.auqla.nd.- i tjell '!o •• enaJtkt.o. a ,O 160 Hl 1'-55 T-2200 150 l" 
fo •• 
Tv_it: i dilgen !o ••• n .. k.ka:n Il 50 Ul 211 212 X-120 . X-40 12 l" 

lt-lSO 

Vr.!.lat"d i tjell lrd.a14n, r 220 28 <73 HO 499 500 1'-8600 1'-1000 JOO H l 
v.d . 1:-150 80 ( 21 
.e..l!Q .... n .. 150 

kl14 er nent.t ••• kn&den 09 dans de .0. er a.ddalt 



4 7 

Alternativ A 

Regulering av Grøssæ og Topsæ fører til periodevis neddem-
ming av ca. 200 daa. Regulering av Ardalen og Natveit vil 
føre til periodevis neddemming av hhv. ca. 2030 daa og ca. 
2400 daa. Erosjon i reguleringssonene vil føre til utvas-
king av næringsstoffer og humusstoffer og må de første årene 
etter reguleringsinngrepene ventes å gi en viss blakking av 
vannet nærmest land. En har ikke grunnlag for å vurdere om 
erosjon i reguleringssonene vil gi merkbare endringer i vann-
kvaliteten nedstrøms magasinene den første tiden etter utbygging. 

Kanaliseringsarbeider som forutsettes utført vil også føre 
til blakking av vannet under anleggstiden og den første tiden 
etter at anleggsarbeidene er avsluttet. 

Utbygging etter dette alternativet medfører at avløpet fra 
feltene nord for dam Ardalen overføres til Skjeggedal. på 
overføringstunnelen tas inn avløpene fra Stuvestøylbekken, 
Kleivebekken, Skardsåni og Kjellhombekken. Dette innebærer 
at Tovdalselva blir tørrlagt umiddelbart nedenfor dam Ardalen, 
mens avrenning fra det uregulerte restfeltet vil bidra til 

---en viss vannføring i elva. Dette bidraget øker jo lenger ned 
i vassdraget en 

Feltene som forutsettes overført til Skjeggedal represen-
terer et totalt areal på 272,2 km 2 med et midlere avløp på 
ca. 10,7 m3 /s. Dette innebærer at Tovdalselva i store deler 
av året vil være tørr ved Dale, ved Austenå vil avrenning 
fra restfeltet bidra til å opprettholde en midlere vannfø-
ring som tilsvarer 10 % av dagens midlere vannføring. Ved 
Hauglandsfoss vil midlere vannføring være ca. 45 % av dagens 
nivå og ved innløpet i Herefossfjorden ca. 52 % av dagens 
nivå. 
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Avløpet fra Eptevatn forutsettes overført i tunnel for ut-
nyttelse i Skjeggedalsfoss kraftstasjon. Dette innebærer 
at Vesterana far vesentlig redusert vannføring. Til Skjeg-
gedalsfoss kraftstasjon forutsettes ogsa overført avløpet 
fra Høgelibekken og Lonebekken. Begge bekkene blir tilnær-
met tørrlagte mellom bekkeinntakene og samløpet med Skjegge-
dalsåna. 

Avløpet fra Vikstølvatn I Høvringen forutsettes overført i 
tunnel for utnyttelse i Hovland kraftstasjon. på overfør-
ingstunnelen vil avløpene fra Skuteåna og Nygardsbekken bli 
tatt inn som bekkeinntak. Dette innebærer at midlere vann-

føring l Hovlandsana reduseres med ca. 3,5 m3 It like opp-
strøms utløpet fra Hovland kraftstasjon. 
Hovlandsåna blir tilnærmet tørrlagt. 

De øvre deler av 

Avløpet fra Ljosevatn forutsettes overført mot Oggevatn via 
kanal til Aggevatn. Dette innebærer at Engelsana blir til-
nærmet tørrlagt mellom dammen ved utløpet av Ljosevatn og 
samløpet med Uldalsvassdraget/Skjeggedalsåna. 

Avløpet fra Rettåna forutsettes overført mot Oggevatn. Dette 
innebærer at Rettana blir tilnærmet tørrlagt nedstrørns dam-
men ved Retterholt. 

Avløpet fra Natveitmagasinet/Oggevatn forutsettes utnyttet 
i Flakk kraftstasjon. Dette innebærer tørrlegging av Dige-
elva. 

Overføring av avløpet fra nedbørfeltene opp strøms dammene i 
Ardalen medfører at midlere vannføring i Skjeggedalsåna øker 
med ca. 10,7 m) Is nedstrøms utløpet fra Skjeggedal kraftstasjon. 
Ved utløpet i Herefossfjorden blir imidlertid endringen min-
dre da avløpet fra Rettana forutsettes overført mot Flakks-
vatn. Midlere vannføring i Rettana kan anslås til ca. 6,5 

Dette innebærer således at midlere vannføring i 
Uldalsvassdraget ved utløpet i Herefossfjorden øker med ca. 
4,2 m)/s. 
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I forbindelse med enkelte avelvekraftstasjonene blir det 
tørrlagte elveavsnitt mellom inntak og utløp fra stasjonen. 
Dette gjelder Risdal kraftstasjon (ca. 2100 m blir tørrlagt), 
Rislåfoss kraftstasjon (ca. 2200 m), Grytefoss kraftstasjon 
(ca. 1100 m) og Boen kraftstasjon (ca. 500 ml. 

Etablering av nye reguleringsmagasin i nedbørfeltet vil med-
føre endring av vannføringens fordeling over året. En utbyg-
ging medfører et samlet magasinvolum i nedbørfeltet på 295,1 
mill. m) (inkl. eksisterende reguleringer). Dette innebærer 
at vassdraget ved topp Boenfoss får en reguleringsprosent på 
ca. 14,4. Generelt vil dette medføre at regulerte elvestrek-
ninger får en vesentlig reduksjon i sommervannføringen og 
økning i vintervannføringen. Det forutsettes at kraftproduk-
sjonen fra vassdraget skal tas ut som ca. 80 % vinterkraft 
(1.10.-30.4.), og resten som sommerkraft. Ved Boen antas 
vannføring i vinterhalvåret i gjennomsnitt å øke med 12-15 
m' /s, mens vannføringen sommerstid blir 7-9 m) /s lavere enn 
i dag. Eu utbygging etter dette alternativet medfører som 
nevnt redusert vannføring i Tovdalselva oppstrøms Herefoss-
fjorden. Dette vil gi nedsatt resipientkapasitet i vassdra-
get. VaSSdraget er imidlertid såvidt lite belastet med foru-
rensningstilførsler at dette neppe vil føre til vesentlig 
endring av vannkvalitet. Det tas imidlertid forbehold om 
elveavsnittet oppstrøms utløpet fra Nasvatn (grendene Auste-
nå og Dale). Det er nedstrøms Austenå forutsatt en minste-
vannføring på 350 lis ved avgivelse fra Nasvatn. 

Utbygging kan imidlertid medføre forsuring i Tovdalselva. 
Vassdraget har i dag en mindre sur vannkvalitet enn Skjegge-
dalsåna pga. noe gunstigere geologiske forhold i de øvre 
deler av nedbørfeltet. Avrenningen fra dette området forut-
settes overført til Skjeggedal. Vannføringen i Tovdalselva 
vil bli opprettholdt ved avrenning fra restfeltet nedstrøms 
Ardalen. Dette vannet er betydelig surere enn vannet i øvre 
deler. Resultatet kan bli surere vann med mulig fiskedød 
som følge. I Skjeggedal vil vannet bli noe mindre surt 
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når det tappes fra magasinene i de øvre deler, mens det 
under fylling av magasinene fortsatt vil være surt vann l 

vassdraget. Den økte vannføringen i Skjeggedalsåna kan 
også påvirke vannkvaliteten dersom det blir erosjonspro-
blemer i deler av vassdraget. 

Nedstrøms Herefossfjorden vil som nevnt sommervannføringen 
bli mindre enn i dag. Dette medfører nedsatt resipientkapa-
sitet. Dette elveavsnittet tilføres en del forurensning 
gjennom utslipp av boligkloakk og jordbruksvirksomhet. Dette 
gjelder særlig nedstrøms Birkeland. Resultatet kan bli ned-
satt vannkvalitet og økende begroing i denne delen av vass-
draget. 

En utbygging vil også påvirke forholdene i Topdalsfjorden. 
Redusert sommervannføring kan føre til mindre utskifting av 
både overflatevann og dypereliggende vannmasser i fjorden 
med fare for at mer forurenset vann fra områdene utenfor Var-
odden trenger inn i fjordbassenget. Økt vintervannføring 
antas i mindre grad å påvirke forholdene i Topdalsf]orden. 

Alternativ B. 

Utbygging etter dette alternativet medfører også sterkt redu-
sert vannføring i Tovdalselva mellom dammen i Ardalen og Vrål-
stadvatn fra Vrålstad kraftstasjon). Vannføringen 
videre nedover vassdraget vil ellers bli økt i vinterhalvåret 
og redusert sommerstid i forhold til i dag. Ved fylling av 
magasinene kan det også bli surere vann i vassdraget enn i 
dag (jfr. betraktningene under alt. A). Utbygging antas 
ikke å gi merkbare endringer i vannkvaliteten i vassdraget 
oppstrøms Herefossfjorden. 

I Skjeggedalsåna vil det bli redusert vannføring på elvestrek-
ningen mellom utløpet av Småvatni og utløpet fra Sk]eggedals-
foss kraftstasjon. For 
Hovlandsåna, Engelsåna, 
gene som under alt. A. 

Høgelibekken, Lonebekken, Vesteråna, 
Rettåna og Digeelva blir betraktnin-
Det forutsettes ikke nye reguleringer 
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i nedbørfeltet til Skjeggedalsåna, men overføring av avløpet 
fra Rettåna mot Oggevatn medfører at midlere vannføring i 
Uldalsvassdraget reduseres med ca. 6,5 m'/s. Utbygging 
antas i liten grad å endre resipientforholdene i vassdraget. 

Utbygging av Hauglandsfoss kraftstasjon medfører tørrlegging 
aven elvestrekning på ca. 2200 m. For de øvrige elvekraft-
stasjonene blir betraktningene som under alt. A (Risda l 
kraftstasjon gjelder bare alt. A). 

Forholdene nedstrøms Herefossfjorden blir som beskrevet 
under alt. A. 

For begge alternativer vannføring etter utbygging skjematisk 
framstilt i lengdeprofilene i bilag ·3.4, 3.5, 3.6 og 3.7. 

Alternativ A 

på strekninger med permanent redusert vannføring kan det.ven -
tes litt høyere middeltemperatur i mai - juni og et raskere 
temperaturfall utover høsten. Dette gjelder spesielt for 
Tovdalselva mellom Dale og Herefossfjorden. Andre st reknin -
ger vil få redusert sommervannføring når kraftstasjonen står 
og øket vannføring om vinteren når kraftstasjonene kjøres. 
Effekten av dette vil bli litt høyere middeltemperatur i 
mai-juni på disse strekningene. Resten av sommeren vanlig -
vis liten endring, men et temperaturfall dersom 
stasjonene kjøres. Om vinteren vil temperaturen stige 0 - 3°e, 
avhengig av tappe dyp i ovenforliggende magasiner, vannfør-
ingen fra stasjonen, størrelsen på lokaltilsiget og avstan-
den fra kraftstasJonen. Størst økning ivintertemperaturen 
kan ventes i SkJeggedalsåna nedenfor Skjeggedal kraftstasjon, 
men også helt ned forbi Boen kraftstasjon vil nok vintertem-
peraturen kunne stige litt. 
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For magasinene Grøssæ, Topsæ, Ardalen og Natveit 
en vente et belte med oppsprukket is i strandsonen 

o ma 
når maga-

sinene tappes ned. Det vil dessuten bli store råker utenfor 
kraftstasjonene Topsæ og Araksfoss og noe mindre råker ved inn-
løpsosene i Grøssæ og Natveitvatn. For magasinene Oggevatn 
og Herefossfjorden er reguleringsintervallet lite, men ved 
pendling i vannstanden kan det likevel bli noe dårligere lS 

i strandsonen. på Herefossfjorden vil det bli et større 
åpent område utenfor Hanefossen kraftstasjon enn i dag. 

I Tovdalselva mellom Dale og Herefossfjorden vil det i hoved-
sak kunne bli mer stabile isforhold enn i dag. på terskel-
magasinene vil isen legge seg tidligere og bli liggende noe 
lenger enn i dag. I Skjeggedalsåna vil elva gå åpen fra ut-
løpet av Skjeggedal kraftstasjon til Risdal kraftstasjon, 
men det kan legge seg noe is på Bjårvatn og Verevatn. Videre 
nedover til Herefossfjorden vil det veksle mellom islagte og 
åpne partier, men en må generelt regne med dårligere isfor-
hold enn i dag. I Vesteråna og Hovlandsåna kan en regne med 
mer stabile isforhold enn i dag og isproblemene som kan opp-
stå i dag vil ventelig forsvinne. 

Nedenfor Herefossfjorden vil elva stort sett gå åpen til 
Boen kraftstasjon, mens det fortsatt kan bli lS på elva 
nedenfor Boen. 

Det kan ventes isproblemer ved inntakene til Risdal r Gry te-
foss og Boen kraftstasjoner i strenge kuldeperioder. 

på Topdalsfjorden ventes ingen store endringer i isens ut-
bredelse r men det kan bli en tendens mot mer stabil og tyk-
kere is i kalde vintre. Fortsatt vil det bli værforholdene 
som bestemmer tidspunktet for islegging. 
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Alternativ B. 

Strekningene med permanent redusert vannføring blir kortere 
enn ved alt. A for selve Tovdalselva. I stedet blir det en 
lengre strekning nedover fra VråIstad kraftstasjon hvor det 
ventes lavere sommervannføring og høyere vintervannføring. 
Som omtalt for alt. A gir dette litt høyere temperatur l 

mai-juni, men med mulighet for markerte temperaturfall når 
VråIstad kraftstasjon kjøres. Om vinteren vil temperaturen 
nedenfor VråIstad ligge 1-3°e høyere enn i dag. Ved Dølemo 
kan en vente at temperaturen under normalt vintervær vil 
nærme seg frysepunktet. Videre nedover mot Herefossfjorden 
vil derfor vintertemperaturen bli lite endret. I Skjegge-
dalsåna vil vintertemperaturen ligge litt over frysepunktet 
ved utløpet av Hanefossen kraftstasjon. Ned til Flakksvatn 
blir vintertemperaturen omtrent som i dag, men vannet fra 
Flakk kraftstasjon vil heve temperaturen noen tiendels gra-
der igjen på strekningen ned til Boen. 

Isforholdene på magasinene blir som beskrevet for alt. A, 
men råka utenfor Hanefossen kraftstasjon blir omtrent som i dag. 

I Tovdalselva vil det bli åpen elv omtrent ned til Dølemo, 
videre ned til Herefossfjorden vil elva veksle mellom is-
lagte og åpne partier i vintre med normale værforhold. 

I Skjeggedalsåna vil det bli åpent fra utløpet fra Skjegge-
dalsfoss kraftstasjon til Mjåvassfjorden. Videre ned til 
Herefossfjorden blir forholdene omtrent som i dag. For 
Vesteråna og Hovlandsåna blir endringene som beskrevet for 
alt. A. 

Nedenfor Herefossfjorden vil elva stort sett gå åpen til 
Boen, men det kan legge seg is på rolige partier av elva. 
Nedenfor Boen og på Topdalsfjorden blir forholdene som be-
skrevet for alt. A. 
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Det kan ventes isproblemer ved inntakene til Hauglandsfoss, 

Grytefoss og Eoen kraftstasjoner i strenge kuldeperioder. 

(kartbilag 10) 

4 . ° . 4 . l Innsjøer/magasiner 

Alternativ A. 

Trolig vil bare magaslnene i Ardalen og Natveit representere 
så store forandringer at det kan ventes merkbare utslag i 
lokalklimaet. Om våren vil is og vann her forsinke tempera-
turstigningen i de nederste luftlag. I middel for månedene 
april og mai vil størrelsen av denne forsinkelsen anslagsvis 
være 0,5°C, noe som hovedsakelig skyldes en senkning av maksi-
mumstempaerturen. Om sommeren vil magasinene ikke medføre 
merkbare forandringer i midlere temperaturforhold. Om høsten 
vil magasinene representere et varmereservoar og motvirker 

dermed dannelse av lokale inversjoner, noe som medfører høy-
ere nattetemperatur i de lavere nivåer. I middel for månedene 
september og oktober vil dette gi en heving av døgnmiddel-tem-
peraturen på 0,5-1,0°C. Før isleggingen, l månedene november 
og desember, vil det kunne dannes frostrøyk over magasinene 
i perioder med lave temperaturer. på grunn av vanligvis sta-
bile værtyper på,denne tiden vil frostrøyken forekomme i rela-
tivt korte perioder og til sammen maksimalt ca. 5 dager i hver 
måned. Etter isleggingen vil det ikke være merkbare effekter 

o av magasinene pa lokalklimaet. Generelt vil magasinene med-
føre en minsking av den døgnlige temperatur-amplitude i den 
tiden vannet er åpent. Effekten av et fullt magasin på de 
lokale temperaturforhold kan i perioder med liten luftsirku-
lasjon være merkbare til en høyde av ca. 20-30 m over vann-
flaten. I de fleste tilfeller med frostrøyk vil denne være 
avgrenset til vannflaten og de områdene som grenser ned til 
vannet. 

Ifølge NVE-Iskontoret vil det etter utbyggingen bli større åpen 
råk ved kraftstasjons-utløpet i Herefossfjorden. Råken vil 
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bli størst ved alt. A. Over og like ved denne råken kan 
det dannes tåke/frostrøyk i kaldværssituasjoner. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alt. A. 

4.0.4.2 Elvestrekningene 

Alternativ A 

Den økte vintervannføring i Skjeggedalsåna nedstrøms Skjegge-
dal kraftstasjon vil ifølge NVE-Iskontoret føre til at elva 
går åpen til Mjåvassfjorden. Også nedstrøms Herefossfjorden 
vil det bli mindre is enn nå. Over og like ved disse åpne 
elvestrekninger kan det dannes tåke/frostrøyk i kaldværs-
situasjoner vinterstid. I middel kan antall dager med frost-
røyk maksimalt komme opp i 10-12 for måneden, og da særlig i 
tidsrommet januar-mars. 

Ifølge NVE-Iskontoret vil det bli mer lS enn nå i Tovdals-
elva på strekningen Ardalsfjorden - Herefossfjorden. Isen 
vil her ligge lenger utover våren, anslagsvis ca. 14 dager. 
på denne strekningen vil det bli mindre frostrøyk enn nå, og 
like ved elvefaret kan det bli lavere temperatur vinter og 

c var. 

Alternativ B. 

Dersom utbyggingen utføres etter alt. B vil det meste av Tov-
dalselva nedenfor VråIstad få økt vintervannføring. Forhol-
dene her vil bli mye de samme som for Skjeggedalsåna ved alt. 
A. Der elva har fall og/eller stor gjennomstrømningshastig-
het vil den være åpen hele vinteren. Trolig vil frostrøyk 
over åpne partier i den øverste del av elva kunne forekomme 
noe oftere og i lengre perioder fordi dalbunnen her er mer 
avskjermet for vind og solskinn. En dal inversjon vil der-
med ikke brytes så lett ned, og fuktigheten fra elva avgren-
ses tilluftsjiktet under inversjonshøyden i lengre perioder. 
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I Skjeggedalsåna ventes det ifølge NVE-Iskontoret ikke 
særlig store endringer fra dagens situasjon, og det blir 
derfor heller ikke lokale klimaendringer av betydning på 
denne elvestrekningen. 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at det over åpne 
råker ved utløpet fra kraftstasjonene, kan dannes frostrøyk 
vinterstid. Disse frostrøyk-områdene vil stort sett være 
små, og ha liten praktisk betydning. 

4.0.4.3 Topdalsfjorden 

Alternativ A. 

Ifølge NVE-Iskontoret kan hyppigheten av is på Topdals-
fjorden øke ut til Varoddbrua. I lavtliggende terreng langs 
Topdalsfjorden kan det derfor bli lavere temperatur vinter 

a og var. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alt. A. 

4.0.4.4 Behov for videre arbeid 

Ved eventuell utbygging bør det vurderes igangsatt målinger 
i vassdraget både for å kartlegge eventuell økning i tåke/ 
frostrøyk og eventuell lavere temperatur vinter og vår langs 
Topdalsrjorden. Dette gjelder ror begge utbyggingsalterna-
tiv. 

4.1 Naturvern (kartbilag 2) 

4.1.1 Konfliktområder 

Boen. Boenfossen er et særpreget landskapselement som er 
med på å illustrere de naturgitte rorholds betydning ror sam-
runnsmessig utvikling og Kulturhistorie. Fossen gavet godt 
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laksefiske som var grunnlaget for Eoen gård, et lokalt makt-
senter. Siden har fossen gjort det mulig å drive en indu-
stribedrift her. En utbygging vil ikke være noe brudd med 
en slik utvikling, men illustrasjonen av naturens betydning 
for utviklingen svekkes. Riggområdet og den midlertidige 
steintippen vil bryte det sammenhengende vegetasjonsbeltet 
mot elva på vestre bredd. Tørrlegging av fossen og 500 m 
,av elva nedenfor, sammen med dammen på fossenakken, vil 
fjerne landskapets mest særpregede element og redusere om-
rådets opplevelsesverdi. Områdets typeverdi reduseres litt. 
Vassdragets typeverdi avhenger først og fremst av sammenhen-
gen med det særlig velegnete typeområdet Øvre Tovdal, men 
også av at nedre del av Tovdalsvassdraget ikke er mer påvir-
ket av menneskelige inngrep enn vanlig i regionen. Mange 
karakteristiske naturtyper og fenomener er representert 
innen nedbørfeltet. Dette inngrepet vil medføre tap av ett 
karakteristisk trekk. 

Grytefoss. Teinefoss er 
vil tørrelgges det meste 

et 
av 

særpreget landskapselement som 
året ved utbygging. Kanalisering 

nedstrøms utløpet, resten av det tørrlagte elveløpet, dammen 
og utfyllingen av industriområde mot Flakksvatn vil også redu-
sere landskapets kvalitet, men dette er ikke i samme grad 
"særpregede landskapselementer" før utbygg ing, sel v om el ve-
løpet og har de sentrale plasser i landskapet her. 
Flakksvatn får redusert sin kvalitet som rasteplass for vad-
ere og som hekkeområde for ender, ved utfylling. Utbygging 
vil redusere landskapets særpreg og opplevelsesverdi. 
dets typeverdi reduseres noe. 

Områ-

Laksefoss. Avløpskanal, riggområde og dam kan skjemme land-
skapets utseende. Områdets typeverdi reduseres litt. 

Rislåfoss. De landskapsmessige inngrep; dammen, tippen ved 
inntaket, inntaket, kraftstasjonen, atkomstvei og elveleiet 
med sterkt redusert vannføring vil redusere områdets este-
tiske verdi. Andefugl, særlig sangsvaner, kanadagjess og 
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dykkender overvintrer her. Sterkere variasjon i vannstanden 
og større mulighet for islegging vil redusere områdets kvali-
tet og det tidsrom disse artene kan_bruke området. Områdets 
typeverdi reduseres noe. 

Hanefossen og Skripelandsfoss. Utbyggingen er planlagt i 
et allerede regulert vassdrag, og gir ingen konflikter. 

Risdal. Tipp, dam, elveleiet med sterkt redusert vannføring 
og kraftlinja som er felles med prosjekt 21, Skjeggedalsfoss, 
vil skjemme landskapets utsee-nde_noe. 
reduseres litt. 

Områdets typeverdi 

Skjeggedal. De viktigste konfliktene skyldes Ardalsmagasinet 
og overføringen av vann fra Tovdal til Skjeggedal. Hele Tov-
dalsvassdragets referanseverdi reduseres meget sterkt ved end-
ret vannføring i Tovdalen. Det blir ikke egnet til 
nende studier av forsuringsutviklingen i framtiden. Ardalen 
er dessuten en viktig del av det eventuelle landskapsvernom-
rådet Øvre Tovdal. Ardalen er nedre del av et større område 
som er lite påvirket av tekniske inngrep. Øvre Tovdal egner 
seg meget godt som type- og referanseområde for flere fagfelt 
og har verdifulle landskapsmessige kvaliteter. Kvislestøyllii 
er egnet som urskogsreservat. De laveste delene av denne lia 
og et nasjonalt verneverdig myrområde, vil 
ligge i reguleringssonen. Framføring av vei, og tørrlegging 
av Rjukanfossen, vil også bidra til at hele verdien av Øvre 
Tovdal som type-, referanse- og landskapsvernområde reduseres 
meget sterkt. Ved at Øvre Tovdal blir mindre egnet som type-
og referanseområde, synker også typeverdien for resten av Tov-
dalsvassdraget betydelig i naturfaglig sammenheng. Dette 
kommer i tillegg til at overføringen til Skjeggedal gJør om-
rådet Årdalen-Herefoss særlig lite egnet som typeområde, selv 
om den geofaglige verdi på strekningen Bås-Herefoss består. 

Verdien av fossene Tveitfoss, Hauglandsfoss og Herefoss som 
særpregete landskapselement reduseres nesten like mye som de 
enkelte prosjektene med utbygging i eget vassdrag vil gjøre. 
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Kraftlinja fra Skjeggedal til Amli vil virke skjemmende på 
landskapet. Tipp og riggområdet ved Skjeggedal og Skards-
åni vil også skjemme landskapet som fra før ikke er berørt 
av kraftutbygging. 

Nasvatn. Regulering medfører ingen vesentlige konflikter 
sett i forhold til de andre inngrepene i området. 

Araksfoss. Konfliktene er store fordi inngrepene planleg-
ges i et meget verdifullt naturområde som ut fra botaniske, 
zoologiske, geologiske og landskapsmessige kvaliteter egner 
seg som et typeområde. Det har også referanseverdi og er 
en del av et mulig landskapsvernområde. 

Øvre Tovdals store verdi skyldes dels at det er lite påvirket 
av nye fysiske inngrep. Regulering av Topsæ, sterkt redusert 
vannføring i elva nedenfor Topsæ, veiframføring fra Dale, 
kraftlinje til Steinbuvatn, riggområder i Ardalen og masse-
tak ved Ardalsstølen er alle inngrep som vil være med å gi 
området en helt ny karakter, området mister sitt uberørte 
preg. Både kraftstasjon, riggområde, kraftlinje og vel vil 
dels ligge i Kvislestøyllii, og verdien av urskogen der redu-
seres betydelig. 

Topsæ. Konfl-iktene har den samme bakgrunn som for prosjekt 
15, Araksfoss. Alle inngrep som endrer nåværende tilstand 
eller er synlige, vil skape konflikt. Reguleringen av Grøssæ, 
den reduserte vannføringen fra Gjeddevatn til Topsæ og fra 
Grøssæ til Topsæ, veiframføringen fra Dale til Straumsfjor-
den, kraftlinja fra Topsæ til Steinbuvatn, tipp og riggom-
rådene ved Grøssæ og Topsæ, vil endre områdets karakter fra 
lite påvirket, til tydelig reguleringspåvirket natur. Regu-
lering av Straumsfjorden vil opprettholde en gammel fløtnings-
regulering, men denne har lenge vært ute av bruk og merkene 
etter reguleringa er i ferd med å gro til. Effektiv regu-
lering vil skjemme landskapet. 
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Skjeggedalsfoss. Sterkt redusert vannføring i Lonebekken og 
i Skjeggedalsåna med bl.a. HØglifossen og Skjeggedalsfossen, 
vil redusere landskapets verdi. Vannføringa i Vesteråna er 
reoulert, men Vassfossen er likevel i lange perioder av året 
et viktig element i et særpreget lanskap. Lokalt vil tippene .. 
og riggområdene skjemme landskapet. utbygging etter 
alternativ A vil også kraftlinja lokalt virke skjemmende. 
Øvre del av Skjeggedalsåna er uregulert og inngrepene vil 
redusere områdets typeverdi. 

Hovland. Hovlandsåna er regulert, men lokalt er det av verdi 
at den fører vann i alle fall deler av året. Restvannførin-
gen som vil reduseres ved bekkeinntak, kraftlinjetilknytnin-
gen, flere tipper og riggområdene vil skjemme landskapet. 

Flakk. Natveitmagasinet er det største inngrepet i forbin-
delse med dette prosjektet. Magasinet vil minke produktivi-
teten og typeverdien til naturen i området. Landskapets sær-
preg og opplevelsesverdi vil reduseres sterkt. "Mol temyra" 
vil bli liggende i reguleringssonen. 

Inngrepet i Ogges hydrologi, stengning av Rettåna, kan redu-
sere vannets referanse- og typeverdi. Rettånas sterkt redu-
serte vannføring minker områdets typeverdi litt. 

Overføringen av Ljosevatn og en eventuell kanalisering forbi 
Lølandsmyr, kan endre vannforsyningen til Pyttmyr og dermed 
redusere myras type- og referanseverdi. 

Kraftlinjetilknytningen til Flakk er planlagt l et område 
uten vesentlige slike inngrep fra før. Dette er negativt for 
områdets typeverdi, men virker mest på landskapets estetiske 
kvalitet. Sterkt redusert vannføring i Dikeelva og tippen 
ved Flakksvatn, vil også redusere lanskapets kvalitet. 



4 21 

Alternativ B. 

Dette alternativet er likt alternativ A for prosjektene 
Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåfoss, Araksfoss, Topsæ, 
Skjeggedalsfoss, Hovland og Flakk, mens prosjektene Hane-
fossen Il, Skripelandsfoss, Risdal og Skjeggedal utgår. 
I stedet omtales konflikter som vil oppstå ved prosjektene 
Herefoss, Hauglandsfoss, Tveit og Vråistad. 

Herefoss. Herefossen er et særpreget landskapselement som 
blir borte ved utbygging. Områdets typeverdi reduseres. 

Hauglandsfoss. er et særpreget landskaps-
element som blir borte ved utbygging. Det tørrlagte elve-
leiet, dammen, kraftlinja til Herefoss og tippen vil virke 
skjemmende på landskapets utseende. Områdets typeverdi 
reduseres. 

Tveit. Tveitfossen er et viktig element i et særpreget 
landskap. Utbygging av fossen med tilhørende rørgate, 
dam, inntakskanal og atkomstvei vil skjemme landskapet. Om-
rådets typeverdi reduseres. 

Vråistad. Konfliktene blir som ved prosjekt 14, Skjeggedal, 
uten vesentlige unntak. Det skal likevel nevnes at kraft-
linja er kortere'og en annen trase er foreslått enn for pros-
jektet Skjeggedal. Denne traseen vil også skade landskapets 
utseende. Riktignok overføres ikke vannet fra Tovdalen til 
Skjeggedal, men områdets typeverdi avhenger først og fremst 
av Øvre Tovdals egnethet som typeområde. Denne egnetheten 
reduseres sterkt av Ardalsmagasinet. Dessuten afår Tovdals-
elva regulert vannføring pga. dette magasinet: Konsekvensene 
av de foreslåtte ca. 117 km skogsbilvei og ca. 20 km traktor-
vei er ikke vurdert. 
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Det kan ikke ses noen positive effekter for naturverninte-
ressene ved en eventuell utbygging. Dette gjelder begge 
utbyggingsalternativ. 

Skader på landskapets utseende kan i mange tilfelle minkes 
ved enkle endringer i utbyggingsplanen og god landskapsleie 
ved avslutning av anleggsarbeidet. Dette gjelder særlig 
tipplassering, massetak og riggområder. Til dels kan også 
skader av nye kraftlinjer reduseres tilsvarende. Dette er 
fyldig beskrevet i bilag 2 til konsesjonssøknaden. 

Minstevannføring utenom kraftstasjonene kan redusere skadevirk-
ning på landskapet noe. 

i tilnærmet uberørt natur og reduksjon av type- og 
re(eranseverdi er det umulig å kompensere for. Det er dette 
som er den mest vesentlige konflikt i Tovdalsvassdraget. 
Dette gjelder begge utbyggingsalternativ. 

Inngrepene i Øvre Tovdal og en eventuell overføring til Sk]eg-
gedal vil gi de største verdiendringene. Disse vil redusere 
hele Tovdalsvassdragets referanseverdi og Øvre Tovdals type-, 
referanse- og landskapsmessige verdi meget sterkt. Det vil 
ikke være aktuelt med noe landskapsvernområde i Øvre Tovdal 
lenger. Den store typeverdien til Tovdalsvassdragets ned-
børfelt, avhenger vesentlig av at Øvre Tovdal utmerker seg 
som et særlig velegnet typeomrade, og ved den nære sammen-
heng vassdraget skaper til resten av nedbørfeltet. Utbygging 
i Øvre Tovdal har avgjørende virkning for hele vassdragets 
naturfaglige verdi. 
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Prosjektet Flakk, reduserer Ogge - Natveit-områdets produk-
tivitet, variasjon, representativitet og landskapsmessige 

kvalitet betydelig. 

Prosjektene Rislåfoss, Herefoss, Tveitfoss 
og Skjeggedalsfoss reduserer vassdrageti'representativitet 
og landskapsmessige kvalitet betydelig. 

Prosjektene Boen, Grytefoss, Laksefoss og Risdal reduserer 
vassdragets landskapsmessige kvalitet og representativitet. 

Prosjektet Hovland reduserer landskapets kvalitet lokalt. 

Prosjektet Hanefossen Il og Skripelandsfoss, endrer ikke 
vassdragets verdi. 

Alternativ A og B glr l store trekke de samme verdiendringer 
av naturkvalitetene i vassdraget, men de landskapsmessige 
konfliktene er noe større ved alternativ A enn ved alterna-
tiv B. Alternativ A vil gi mindre vannføring i Tovdalen og 
noe større negativ virkning av kraftlinjer enn alternativ B. 
Dette oppveies i noen grad av at det ikke blir fysiske lnn-
grep ved Herefossen, Hauglandsfossen og Tveitfoss. 

4.2 Friluftsliv (kartbilag 2) ------, 

4.2.1 Konfliktområder 

Alternativ A 

Konfliktområder blir i første rekke magasinene med reguler-
ingssoner og tørrlagte elvestrekninger. 

Grøssæ, Topsæ og Ardalen blir slike områder. Natveit blir 
også et stort magasin i et mye benyttet utfartsområde. 

Dikeelva mellom Natveit og Flakksvatn blir tørrlagt. 
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Flakksvatn og Ogge får ikke stor regulering, men påvirk-
ningene vil gi betydelige konflikter med friluftslivet. 
Anleggsveier, f.eks. gjennom Ardalen, vil gi konflikt ved 
at områder ikke lenger får villmarkspreg. 
Kraftlinjer vil kunne skape konflikter med friluftslivet, 
også utenfor vassdragets nedbørfelt. 

Alternativ B. 

Konfliktområdene blir i hovedtrekk de samme ved utbygging 
etter dette alternativet. 

En utbygging vil ikke gi positive effekter for friluftslivet. 
Dette gjelder for begge utbyggingsalternativ. 

Bygging av terskler for å opprettholde vannspeil på enkelte 
elvestrekninger vil gi en viss kompensasjon for inntrykket 
av elva som element i landskapet. I tilknytning til terskel-
dammer vil også badeplasser kunne opparbeides og fiskepleie 
vil kunne skje i enkelte dammer slik at noe rekreasjonsfiske 
kan drives. 

Der hvor turistløyper blir neddemt eller sterkt berørt av 
reguleringene må rutene legges om. 

De nevnte tiltakene vil bare til en viss grad kunne kompen-
sere for ulempene for friluftslivet. Fullgode kompensasjons-
tiltak vil det ikke være mulig å sette i verk. 
gene gjelder begge utbyggingsalternativ. 

Betraktnin-
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Betraktningene i det følgende gjelder begge utbyggingsalter-
nativ. 

For begge alternativ blir det de samme inngrep i øvre del 
t.o.m. Ardalen og i nedre del, fra Herefossfjorden til ut-
løpet i Topdalsfjorden. 

I øvre del av vassdraget vil en utbygging etter begge alter-
nativ medføre store endringer i landskapsbildet. Bortsett 
fra gamle fløtningsdammer og en vei som er bygget fra Araks-
bø og inn til Topsæ, er området i dag uberørt av tekniske 
inngrep. Utbygging vil medføre store reguleringssoner langs 
vannene og et stort magasin i Ardalen som vil gi dalbunnen 
en helt annen karakter enn i dag, foruten anleggsveier, kraft-
ledninger og massetak som vil endre påvirkningsgraden i land-
skapet. 

Ferdselen både sommer og vinter vil måtte legges om. Delvis 
blir eksisterende stier neddemt, og vinter ferdselen over van-
nene kan bli hemmet av usikre isforhold. I den øvre delen er 
det spesielt stor bruk av områdene rundt Grøssæ fra hyttefel-
tene i Birtedalen. Nærturområdene for disse hyttene blir i 
stor grad berørt., 

Lenger nedover i vassdraget vil elva skifte karakter. Enkelte 
elvestrekninger blir tørrlagt og fosser og stryk vil bli borte. 
Dette får konsekvenser bl.a. for bruk av elva til padling og 
for fiskemulighetene. Dette gjelder for begge utbyggingsal-
ternativ. 

Fra Herefossfjorden og nedover er utbyggingsforslagene de 
samme for begge alternativ. 
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Oggevatn er foreslått regulert l m, dvs. innen naturlig 

variasjon. Utbyggingen vil imidlertid kunne gi usikre is-

veier og redusere Ogge, Rettåna og Lølandsfjordens verdi 

som uberørte naturområder for turpadlere. 

Natveitområdet er i dag et variert naturområde med fem at-

skilte vann. Det er i dag et attraktivt friluftsområde 

med mange fine badeplasser. Ved utbygging vil det bli et 

sammenhengende magasin med en reguleringshøyde på 20 m. 

Dette vil redusere mulighetene for bruk av området til tur-

område. 

Flakksvatn ligger tett opp til tettbebyggelsen på Birkeland 

og er mye brukt som isvei for turer til Flakkeheiområdet, 

til isfiske og skøyting. Usikre isforhold etter utbygging 

vil redusere denne nuligheten. 

4.3 Vilt (kartbilag 4) 

Alternativ A. 

Strekningen Straumsfjorden - Rjukanfossen. 

Ardalen er et viktig beiteområde for elg vinterstid. Hit 

trekker elg fra omliggende heiområder for å beite einer og 

lauoppslag langs elva. Den tilfrosne elva er dessuten lett 

å ta seg fram på i snørike vintre. 

Neddemming av ca. 2030 daa landareal i Ardalen vil sette gode 

og viktige vinterbeiter under vann. 

En reguleringshøyde på 18,5 meter vil kunne skape vansker 

for trafikken inn og ut på isen, på grunn av bratte strand-

soner med overvann og opp sprukken isflate. Dette gjelder 

også Grøssæ og Topsæ som begge får reguleringssoner på hhv. 
17 m og 21 m. Isforholdene ellers regnes ikke å forandre 
seg nevneverdig. 
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I øvre Tovdal er det planlagt bygging av ialt 36 km anleggs-

og skogsbilveier. 
i området. 

Dette vil åpne for lønnsom drift av skogen 

Vei ?g skogsdrift kan virke på vilt og jakt på flere måter: 

I dag er skogen i øvre Tovdalen svært gammel. At skogen blir 
satt i omløp, vil virke positivt for elg og rådyr. Hogstfel-
ter og ung skog vil gi et bedre næringstilbud vinterstid enn 
gammel urskog. Mye av elgens vinternæring oppstår i dag som 
en sekundær effekt av beverens felling av lauvskog. Nye 
friske skudd kommer opp fra stubbene til de felte trærne. 

De planlagte veien i øvre Tovdal vil gjøre det lettere å 
drive storviltjakt i området. 

Skogsdriften vil kunne virke negativt på hulerugere og typ-
iske gammel-skog arter som mår og storfugl. villreinen er 
inne i en etableringsfase i det aktuelle utbyggingsområdet. 
Villrein er vanligvis svært vare for forstyrrelser i leveom-
rådene sine, og veibygging og anleggstrafikk vil derfor kunne 
presse reinen nordover igjen. 

Økt menneskelig aktivitet i området som følge av økt til-
gjengelighet, vil kunne føre til innskrenkede leveområder 
for arter med benov for store, rolige revir, som hubro, 
kongeørn og store rovdyr. 

Store svingninger i vannstand som følge av tapping om vin-
teren og magasinering om sommeren, samt inntak av bekker og 
elver i tunneler, vil virke negativt på bever og vannfugls 
livsbetingelser. Beveren viser ellers stor tilpasningsevne, 
og dens eksisterns i området ventes ikke truet av utbyggingen. 

Kraftlinje mellom Topsæ og Araksfoss vil kunne føre til økt 
dødelighet hos fugl ved kollisjon. 
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Strekningen Skjeggedal kraftstasjon - Herefossfjorden. 

Overføring av vann fra Ardalsmagasinet til Skjeggedal kraft-
stasjon fører til en sterk økning av vanngj ennomstrømningen i 
Skjeggedalsvassdraget vinterstid. Vassdraget vil sannsynlig-
vis gå åpent hele vinteren, mellom Skjeggedal kraftstasjon og 
Risdal kraftstasjon. Hele strekningen er svært gode vinter-
biotoper for elg og rådyr og åpent vann kan føre til at disse 
får vanskeligheter med å krysse vassdraget. Islagte elver og 
vassdrag byr på gode fremkomstmuligheter hvis snøen er dyp på 
land. Denne muligheten faller bort på den nevnte strekningen. 
Også nedenfor Risdal, på Mjåvassfjorden og Kolstraumfjorden 
kan utbyggingen føre til at det blir usikre isforhold. 

Småvatni, Eptevatn og Verevatn overføres alle via tunnel 
til Skjeggedalsfoss kraftstasjon. Bekker og elver fra disse 
vannene får dermed redusert vannføring. 
livsmiljøet for bever og vannfugl. 

Dette vil forringe 

Utbyggingsalternativet medfører bygging av ca. 8 km anleggs-
og skogsbilvei. Dette er fordelt på flere korte veistumper 
og vil ikke endre områdets tilgjengelighet for allmennheten 
vesentlig. Det blir litt lettere å drive storviltjakt, samt 
at grunneierne får noe enklere adgang til skogsdrift i større 
områder enn tidligere. 

I selve anleggsperioden blir derimot trafikken i området 
vesentlig trappet opp. Dette kan føre til forstyrrelser. 
Først og fremst for elg og rådyr på vinterbeite langs vass-
draget. 

Det er planlagt bygget 132 kV-overføringslinjer mellom Araks-
foss og Skjeggedal kraftstasjon og mellom Risdal og Skjegge-
dal kraftstasjon. Fra Skjeggedal kraftstasjon er linje tenkt 
ført videre til Amli. Linjenettet krysser stedvis gode rype/ 
skogsfuglområder, og vil kunne medføre en viss fare for økt 
dødelighet som følge av kollisjoner. 
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Strekningen Høvringen - Kolstraumfjorden. 

Avrenningen fra Vikstølvatn blir ført i tunnel ned til Flate-
Iand. Til denne overføringen blir også vannet i Skuteåna 
tilkoblet. Hovlandsåna får dermed redusert vannføring,. og 
Skute åna og Nygårdsbekken blir tørrlagt mellom tunnelinn-
taket og Hovlandsåna. Bever og vannfugl vil bli berørt av 
dette. Lislevatn og myrområdet Myklebostad, Ortveit, er 
gode andebiotoper, og endret vannstand i disse vil kunne 
forringe biotopene. 

Det skal bygges og forbedres ca. 4 km vei i området. Da disse 
veiene ikke er nærmere beskrevet, er det vanskelig å si noe 
om en eventuell virkning på viltet i området. 

Utbyggingstiltakenes øvrige virkning på vilt og jakt l områ-
det, vil ventelig bli liten. 

Strekningen Rjukanfossen - Dølemo - Herefossfjorden. 

Vannføringen i Tovdalselva vil reduseres på hele strekningen 
som følge av overføringen til Skjeggedalen. 

Området fra VråIstadosen ned til Hillestad inneholder ideelle 
ande- og våtmarksfuglbiotoper. Endret vannstand i elva kan 
forringe biotopen'e. Imidlertid skal en minstevannføring l 

elva sikres gjennom påslipp i sommerhalvåret fra magasin i 
Nasvatn. Hvorvidt dette er nok til å bevare våtmarksbiotop-
ene, er vanskelig å forutsi. 

Bever blir også berørt av redusert vannstand. Men i og med 
at vannstanden vil fluktuere lite, vil beveren kunne tilpasse 
seg den nye vannføringen. 
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Strekningen Oggevatn - Flaksvatn. 

Regulering av Oggevatn med l m vil antakelig få liten betyd-
ning for viltet i området. Noe vinterbeite for elg og rådyr 
vil bli stående under vann, men mest er det karrig mark som 
blir demt ned. I Natveit/Djupdals-området er vegetasjonen 
rikere. Hit trekker derfor elgen fra omkringliggende områder 
for å finne gode vinterbeiter. En neddemming av ca. 2400 daa 
landareal vil derfor frata elg og rådyr denne muligheten. 

Elgtrekkene mellom Natveitvatn og Djupdalsvatn, og mellom 
Djupdalsvatn og Barkevatn vil bli direkte berørt hvis vann-
standen heves 26 m. Det er vanskelig å fastslå betydningen 
av dette for elgbestanden generelt. 

En reguleringssone på 20 meter vil føre til oppsprukket is 
med overvann og isdekke langs de bratte strendene. 
Dette forårsaker problemer for eventuell trafikk ut og inn . . pa lsen. Usikker is øker problemet med istrafikk ytterligere. 

Neddemming av ca. 2400 daa landareal vil føre til at det ene 
elgjaktlaget i området kan miste ett dyr på kvoten sin. 
Minstearealet var i 1983 3000 daa i Birkenes kommune. 

Redusert vannføring i Rettåna og Dikeelva, samt stor regu-
leringssone på Ncitveitmagasinet, vil virke inn på biotopene 
for bever og vannfugl i området. 

Bygging av ca. 2 km skogsbilvei i området ventes ikke å få 
særlig betydning for viltet i området. 

Strekningen Herefossfjorden - Topdalsfjorden. 

Deltaområdet i søndre del av Herefossfjorden betegnes som en 
viktig rasteplass for ender og vadefugl under trekket. Dess-
uten bruker sangsvaner og dykkender den isfrie utløpsosen som 
overvintringsplass. En reguleringshøyde i Herefossfjorden på 2 
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meter, samt bygging av kraftstasjon tett ved det aktuelle 
deltaområdet, vil kunne forandre kvaliteten av raste/over-
vintringsplassen. Fra Søre Herefoss føres vannet i tunnel 
ned til Senumstadfjorden. Elveleiet på denne strekningen 
får dermed sterkt redusert vannføring, noe som vil virke 
inn på livsmiljøet til bever og vannfugl. 

Hele strekningen fra Senumstadfjorden til Topdalsfjorden 
får redusert vannføring i sommerhalvåret som følge av maga-
sineringer i de øvre deler av vassdraget. Dette kan føre til 
endrete miljøforhold i loner og stilleflytende deler av elva 
som i dag er gode andefuglbiotoper. Eksempelvis kan nevnes 
elva meliom Flå og Liane, samt Flakksvatn. 

De øvrige inngrep som følge av utbygging på strekningen vil 
ventelig få liten virkning på vilt og jakt. 

Alternativ B. 

Strekningen Straumsfjorden - Araksfoss. 

Utbygging og virkninger blir som under alt. A. 

Strekningen Araksfoss - Dølemo - Herefossfjorden. 

Magasineringen i Ardalen vil føre til redusert vannføring på 
hele strekningen l sommerhalvåret. Dette får samme konsekven-
ser som under alt. A. Også ved utbygging etter dette alter-
nativet vil et magasin l Nasvatn sikre en minstevannføring i 
Tovdalselva sommerstid. 

Vinterstid blir vannføringen nedenfor Vrålstad kraftstasjon 
større enn tidligere. Det er noe usikkert hvordan dette vil 
virke med hensyn til isdannelse i vassdraget. Det er derfor 
vanskelig å forutsi hvilken virkning dette vil få for viltet. 
De øvrige lnngrep som følge av utbygginger på denne streknin-
gen vil antagelig ha små effekter på vilt og jakt. 
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Strekningen Skjeggedal kraftstasjon - Herefossfjorden. 

Overføring av Småvatni og Eptevatn til Skjeggedal kraftsta-
sjon, får samme konsekvenser for viltet som under alt. A. 

Nedenfor kraftstasjonen får vassdraget vanngjennomstrømming 
langt mindre enn under alt. A. Problemet med usikker is 
vil dermed ventelig bli mindre under alt. B enn under alt. A. 

Veibygging og dens konsekvenser blir omtrent som under alt. 
A. Men på grunn av at færre kraftstasjoner og overførings-
linjer skal bygges, vil anleggsperioden virke mindre for-
styrrende enn under alt. A. 

Strekningen Høvringen - Kolstraumsfjorden. 

Utbygging og virkninger blir som under alt. A. 

Strekningen Oggevatn - Flaksvatn. 

Utbygging og virkninger blir som under alt. A. 

Strekningen Herefossfjorden - Topdalsfjorden. 

Utbygging og virkninger blir som under alt. A. 

Bygging av terskler i de deler av vassdraget som får redusert 
vannføring vil trolig redusere skadevirkning i vannfuglers 
og bevers livsmiljø. 

Anleggs- og skogsbilveier som bygges, bør stenges ror åpen 
ferdsel med bom. Dette er spesielt viktig i Øvre Tovdal og 
Øvre Skjeggedal. Disse kompensasjonstiltak gjelder begge 
utbyggingsalternativene. 
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Full utbygging etter de skisserte planene, vil gi store for-
andringer i representativitet, referanseverdi og produksjons-

verdi for nedbørfeltet. 

Størst verdiforandring knytter det seg til utbyggingsplanene 
i Øvre Tovdal. Veibygging, bygging av overføringslinjer, 
vannoverføringer, samt neddemming av Ardalen og regulering 
av Grøssæ og Topsæ, vil forandre områdets karakter drastisk. 

Områdets verdi som typeområde reduseres sterkt, og hele Tov-
dalsvassdragets verdi som et referanseområde for en naturlig 

viltbestand synker. 

Produksjonsverdien vil også ventelig synke som følge av disse 

inngrepene, grunnet økt menneskelig aktivitet og neddemming 
av store landarealer. Dette sammen med skjemmende naturinn-
grep vil kunne senke bruksverdien i området, selv om veibyg-

ging letter atkomsten til området. 

Prosjektet Flakk, vil føre til nedsatt bruksverdi og produk-
sjonsverdi i Natveit - Djupdalsområdet. 

Prosjektet Skjeggedalsfoss, vil nedsette verdien av Skjegge-
dalen som type- og referanseområde, samt nedsette produksjons-
verdien i området,. 

Prosjektet Rislåfoss, vil kunne gi nedsatt produksjonsverdi 
i Søre Herefoss. 

De resterende prosjekter vil hver for seg ventelig gi 

verdiforandringer for vilt og jakt. 

c sma 

Full utbygging etter alternativ A vil føre til bygging av 
flere overføringslinjer enn alternativ B. Vannføringen i 
Skjeggedalsvassdraget økes sterkt vinterstid, mens vannstanden 

i Tovdalselva går sterkt ned under alt. A. Vannstandsforand-
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ringene under alt. B vil avvike mindre fra det normale enn 
under alt. A. Utbygging etter alt. B vil derfor ventelig 
være noe mer skånsom for viltet enn utbygging etter alt. A. 

Full utbygging etter begge alternativene vil imidlertid 
senke Tovdalsvassdragets verdi som type- og referanseområde 
sterkt. 

4.4 Fisk (kartbilag 5) 

Alternativ A. 

Straumsfjorden - Ardalsmagasinet 

Utbygging vil medføre delvis tørrlegging avelvestrekningen 
Straumsfjorden/Grøssæ til Ardalsmagasinet. Spesielt bemer-
kes at et godt gyteområde mellom Gjeddevatn og Kile blir 
ødelagt. Labil vannstand i reguleringsmagasiner vil bryte 
ned bunnfaunaen i grunnområder. 
produksjon av fisk. 

Dette vil føre til nedsatt 

Tovdalselva fra Ardalsmagasinet til Herefossfjorden 

Ved overføring av vann til Skjeggedal blir Tovdalselva helt 
dominert av tilsigene fra sidevassdrag nedenfor Ardalsmaga-
sinet. Disse sidevassdragene har surere vannkvalitet enn 
vannet som føres bort. Elva blir derfor betydelig surere 
enn i dag og livsbetingelsene for fisk blir ytterligere for-
verret. I de øverste partier vil elvestrekningen få sterkt 
redusert vannføring med store, negative konsekvenser for 
fiskebestandenes rekrutteringsmuligheter. 
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Skjeggedal - Herefoss 

Vintervannføringen blir betydelig større som følge av over-
føringen. Vannkvaliteten blir ikke forverret, men det vil 
neppe skje noen bedring av nåværende forhold. 

Vannføringen i Hovlandsåna, Vesteråna og et parti av Skjegge-
dalsåna blir sterkt redusert. Den potensielle verdi som 
fiskeelver blir redusert. 

Herefossfjorden - Topdalsfjorden 

Elva blir i perioder tørrlagt et stykke nedstrøms flere av 
kraftstasjonene. Generelt vil kraftstasjonene med tørrleg-
ging og fangdammer danne en serie barrierer for oppgang av 
laks, som tidligere vandret opp til Herefossfjorden. 

Ved Boenfossen blir elva tørrlagt fordi vannet føres l tun-
neI ca. 500 m nedstrøms kraftstasjonen. Denne tørrlegging 
vil være til stor skade for den eksisterende aurebestand. 
Ovenfor Boen vil elva bestå av flere lange, neddemmede, inn-
sjøliknende strekninger lite egnet til reproduksjon av lakse-
fisk. 

Manøvrering av kraftstasjonene vil endre vannføringsmøns-
teret og avskjære flomtoppene som har stor betydning for 
oppgangen av laks og sjøaure. 

Ogge - Natveit 

Vannstandsvariasjonene i magasinene, især Natveit, vil 
redusere områdets produksjons- og bruksverdi. I tillegg 
blir Dikeelva tørrlagt. 

Alternativ B. 

Konsekvensene blir i store trekk de samme som ved alt. A, 
med visse unntak: 
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Tovdalselva fra Ardalsmagasinet til Herefossfjorden 

Utbygging i eget vassdrag fører til endring av vannførings-
mønsteret. Vintervannføringen blir betydelig økt, mens 
sommervannføringen blir lav. Strekningen Ardalsmagasinet 
til Vrålstadvatn blir tørrlagt. 

- Herefossfjorden 

Konsekvenser som ved alt. A, men ingen økt vannføring. Det 
tørrlagte parti av Skjeggedalsåna blir betydelig lengre. 

Alternativ A og B. 

Straumsfjorden - Ardalsmagasinet 

Skader på tørrlagte elvestrekninger kan delvis kompenseres 
ved minstevannføring. Dette kompenserer ikke at oppgangs-
mulighetene (næringsvandring og gytevandring) til magasinet 
blir sperret på grunn av demninger. 

De eksisterende aurebestander vil bli skadet eller ødelagt. 
Dette kan bare delvis bli kompensert ved utsettingspålegg. 

Tovdalselva fra Ardalsmagasinet til Herefossfjorden 

Ved A vil det være nødvendig å pålegge fullkalking av elva 
for å opprettholde en god vannkvalitet. Minstevannføring 
bør også pålegges for å sikre gyteområdene i elvas øverste 
parti. 

Ved alt. B kan ulempene på grunn av temperaturendringer 
kompenseres noe ved å kombinere bunntapping og overflate-
tapping fra magaslnene. 
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Ogge - Natveit 

I magasinene må regulanten pålegges utsetting av fisk, for 
å kompensere for den reduserte produksjonsverdien. I Dike-
elva bør det sikres en minstevannføring. 

Herefossfjorden - Topdalsfjorden 

Kraftstasjonene i dette vassdragsavsnittet vil sperre for opp-
gang av laks og sjøaure. Det vil bli nødvendig å 
trapper og sikre nødvendig minstevannføring. I tillegg må 
manøvreringsreglementet for kraftstasjonene sikre at laks og 
sjøaure starter sin vandring på rett tid, og blir i stand til 
å passere tunnelutløp og laksetrapper. Reduserte reproduk-
sjonsmuligheter i elva gjør det aktuelt å pålegge smoltut-
settinger, eventuelt i elvas utløp i Topdalsfjorden. 

Langs hele vassdraget, hvor vannføringen blir sterkt redu-
sert, vil det være nødvendig å bygge terskler med passerings-
muligheter for fisk. Kalking av vassdraget eller deler av 
vassdraget bør vurderes, gjerne i form av doseringsenheter 
i forbindelse med kraftstasjonene. 

Alternativ A og B. 

Slik situasjonen er i dag, vil en utbygging medføre mindre 
fiskerimessig verdiendring enn om den var blitt foretatt for 
et par ti-år siden. Det må imidlertid tas hensyn til at 
vassdraget har vært et rikt vassdrag med stor produksjon av 
fisk og stor -bruksverdi. 

Det er realistisk å tro at den nåværende fosuringssituasjonen 
vil kunne bedres i løpet av noen ti-år hvis europeiske indu-
striutslipp reduseres som følge av internasjonale avtaler. I 
mellomtiden kan en del av de negative effektene motvirkes med 
kalking og andre kultiveringstiltak. En utbygging vil sterkt 
redusere muligheten til å frigjøre den produksjons- og bruks-
verdi Tovdalsvassdraget representerer. Utbygging vil også i 
stor grad redusere vassdragets høye referanse- og typeverdi. 
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4.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

Alternativ A. 

Tørrlegging av elva mellom inntaket til Boen kraftstasjon og 
utløpet av kraftstasjonen ved Sveftet (kote O) medfører at 
Boen Bruk må skaffes nytt inntak for kjølevann og vann til 

renslng i fyrhuset. 

-- --
på mellom inntaket til Boen kraftsta-
sjon (topp Boenfoss) og Herefoss antas en utbygging ikke å 
gi spesielle konflikter for vannforsyningsinteressene. 
Grunnvannsbrønnen som forsyner bebyggelsen på Birkeland er 
anlagt like nedstrøms det planlagte utløpet fra kraftstasjo-
nene Flakk og Grytefoss, men antas ikke å bli påvirket ved 
en eventuell utbygging. 

Regulering og endret vanngjennomstrømning i Herefossfjorden 
kan muligens skape nye strømforhold som gjør bruk av fjorden 
som vannforsyningskilde uaktuell. Dette anses ikke som en 
vesentlig konflikt da fjorden heller ikke i dag kan betrak-
tes som egnet for vannforsyningsformål. En utbygging kan 
imidlertid forverre forholdene for de ved Hanefossen 
kraftstasjon som'i dag tar vann fra brønn anlagt like ved 
fjorden. 

Sterkt redusert vannføring i Tovdalselva antas i liten grad 
å medføre konflikter for vannforsyningsforholdene. på Svenes 
vil lavere vannstand i elva muligens skape konflikt for 
enkelte boliger som baserer vannforsyningen på grunnvanns-
brønner anlagt langs vassdraget. 
muligens oppstå på Dølemo. 

Tilsvarende problemer kan 

Grunnvannsbrønnen på Hillestad vil antakelig få nedsatt kapa-
sitet. 
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Redusert vannføring vil gi redusert resipienkapasitet l 

vassdraget. Ovenfor Herefoss antas dette imidlertid i 
liten grad å påvirke vannkvaliteten. En antar derfor at 
grunnvannsbrønner langs vassdraget ikke vil få redusert 
vannkvalitet. 

Grendene Austenå og Dale er forutsatt skaffet ny vannforsy-
ning ved en eventuell utbygging. 

Langs Uldalsvassdraget med sidevassdragene Rettåna, Engels-
åna, Hovlandsåna og Vesteråna vil det også_kunne oppstå min-
dre konflikter for vannforsyningsinteressene veden even-
tuell utbygging. 

Regulering av Oggevatn vil ikke skape konflikter for dagens 
vannforsyningsforhold på Vatnestraum. Dersom det bygges 
nytt vannforsyningsanlegg er det aktuelt å føre vannledning 
i vannet under jernbanebroa like sør for Vatnestraum stasjon. 
Det er grunn terskel under jenbanebroa og nedtapping (0,5 m) 
av Oggevatn kan skape frostproblemer for en framtidig vann-
ledning her. 

Overføring av avløpet fra Ljosvatn mot Aggevatn vil skape 
nye gjennomstrømningsforhold i vannet. Dette bør det tas 
hensyn til ved lokalisering av framtidige utslipp og grunn-
vannsbrønn for Engeslandområdet. 

Økt vannføring i Skjeggedalsåna antas heller ikke å medføre 
spesielle konflikter. 

Et hyttefelt på Høgeli har felles vannforsyning for 15 hytter 
fra grunnvannsbrønn anlagt ved Skjeggedalsåna like nedstrøms 
den planlagte inntaksdammen for overføring til Skjeggedals-
foss kraftstasjon. Dette hyttefeltet må antakelig skaffes 
ny vannforsyning. 
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Overføring av Straums-Mjåvatn til Straumsfjorden kan skape 
konflikter for vannforsynings forholdene i grenda Straume i 

Valle kommune. Fra gammelt av er det ledet vann fra Straums-
Mjåvatn mot Straume i Setesdal selv om vannet naturlig har 
avløpet mot Straumsfjorden. Ved å føre alt vannet mot 
Straumsfjorden kan det bli aktuelt å skaffe ny vannforsy-
ning til en del av bebyggelsen på Straume. 

Alternativ B. 

For vassdragsstrekningen opp til Herefossfjorden blir betrakt-
ningene som beskrevet under alt. A. Dette gjelder også for-
holdene på Vatnestraum og Engesland. 

Ved utbygging etter dette alternativet vil det bli redusert 
sommervannføring og økt vintervannføring l Tovdalselva ned-
strøms utløpet fra Vråistad kraftstasjon i nordenden av Vrål-
stadvatn. Dette antas ikke å gi spesielle konflikter for 
vannforsyningsforholdene langs vassdraget. 

For giendene Austenå og Dale l Tovdal forutsettes det skaffet 
ny vannforsyning. 

Utbygging antas ikke å gi spesielle konflikter for vann for-
syningsforholdene langs Skjeggedalsåna, Hovlandsåna og Rett-
o ana. For hyttefeltet på Høgeli blir imidlertid betraktnin-
gene som beskrevet under alt. A. 
grenda Straume i Valle kommune. 

Alternativ A. 

Dette gjelder også for 

a Det rna skaffes nytt vanninntak for Boen Bruk fra inntaks-
dammen for Boen kraftstasjon. Dette vil være enkelt å gjen-
nomføre. 
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på vassdragsstrekningen mellom Boen kraftstasjon og Here-
fossfjorden antas det ikke å være behov for spesielle 
kompensasjonstiltak. 

Fem boliger ved Hanefossen kraftstasjon som tar vann fra 
brønn ved Herefossfjorden,bør skaffes ny vannforsyning. 

Redusert vannføring i Tovdalselva kan på enkelte strekninger 
medføre senket grunnvannstand. Der dette skaper konflikt 
fbr vannforsyning fra grunnvannsbrønner langs vassdraget 
(Svenes og Dølemo) vil det være aktuelt å bygge terskler 
for å opprettholde elvevannstanden. Dersom dette er lite 
ønskelig av hensyn til jordbruksinteresser, kan det være 
aktuelt å gjøre brønnene dypere. 

Det er aktuelt å skaffe ny vannforsyning (sanitærvann og 
jordbruksvanning) til Dalegrenda fra bekkeinntak i Bakke-
bekken som kommer fra øyvatn. Dette anlegget bør dimen-
sjoneres med tanke på også 3 kunne brukes ved eventuell 
brannslokking. Dette gjelder også for Austenågrenda hvor 
det er aktuelt å skaffe ny vannforsyning fra bekkeinntak 
i Kvernåna som kommer fra Nasvatn. Dersom Nasvatn og øy-
vatn ikke har tilfredsstillende vannkvalitet må de to gren-
dene skaffes ny vannforsyning på annen måte. 

Ved utbygging aV'nytt vannforsyningsanlegg på Vatnestraum 
må det sørges for frostsikring av vannledningen dersom regu-
lering av Oggevatn medfører økte frostproblemer. 

Hyttegrenda på Høgeli må skaffes ny vannforsyning. Dette 
antas også å gjelde en del av bebyggelsen på Straume i 
Setesdal. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alternativ A. 
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Under forutsetning av at områder som blir direkte berørt 
skaffes tilfredsstillende vannforsyning, antas en utbygging 
i liten grad å påvirke vannforsyningsforholdene i vassdra-
gets nedbørfelt. Dette gjelder begge utbyggingsalternativ. 

4.5.4 Behov for videre arbeid 

Det er ønskelig med en grundigere registrering av vannfor-
syningsinteressene i vassdraget. Dette vil gi et bedre 
grunnlag for å kunne vurdere eventuelle konflikter ved en 
utbygging. Dette gjelder begge utbyggingsalternativ. 

4.6 Vern mot forurensning (kartbilag 7) 

Alternativ A. 

Ved utbygging etter dette alternativet må hele vassdrags-
strekningen nedstrøms Birkeland/og Topdalsfjorden/oppfattes 
som et konfliktområde. Redusert sommervannføring vil gl 
nedsatt resipientkapasitet med muligheter for nedsatt vann-
kvalitet og økende begroing. Redusert ferskvannstilførsel 
til Topdalsfjorden kan redusere utskiftningen av både over-
flatevannet og dypereliggende vannmasser i fjorden og muli-
gens gi økt fare for at forurenset vann transporteres inn i fjordbassenget. 

Av spesielle konfliktområder på denne elvestrekningen må 
nevnes elveavsnittet mellom inntaket og utløpet fra Boen 
kraftstasjon. Dette elveavsnittet (ca. 500 m) vil bli tørr-
lagt. Elveavsnittet belastes i dag med utslipp fra Boen 
Bruk og bebyggelsen langs vestsiden avelveavsnittet (ca. 
30 p.e. fra felles avløp for Krageboen). 
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Herefossfjorden nyttes i dag som resipient for bebyggelsen 
på Herefoss. Økt oppholdstid og redusert utsk iftning av 
vannmassene fjorden sommerstid vil redusere resipientka-
pasiteten i fjorden og muligens komme i konflikt med fri-
luftsinteresser (bading) knyttet til fjorden . Det østre 
elveløpet mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden belastes 
i dag med utslipp fra to boligområder. Ved utbygging vil 
det sommerstid neppe gå vann i dette elveløpet som dermed 
blir helt uegnet som resipient. 

Tovdalselva vil få permanent redusert vannføring oppstrøms 
Herefossfjorden . Reduksjonen vil være størst nærmest over-

føringsstedet i Ardalen (jfr . avsnitt 4.0.2). Det er forut-
satt å opprettholde en minstevannføring på 350 l/krn 2 i peri -
oden 1 . 5 .-1.10. Minstevannføringen skal avigs fra Nasvatn . 
Utløpet herfra munner ut i Tovdalselva like nedstrøms bebyg -
gelsen på Austenå . Vassdraget vil derfor fortsatt være nær -
mest tørrlagt forbi grendene Dale og Austenå. Vassdrags-
strekningen mellom Dale og utløpet fra Nasvatn må derfor 
oppfattes som et konf liktomr åde . 

Skjeggedalsåna vil når kraftstasjonen kjøres få vesentlig 
økt vannføring . Dette kan muligens føre til erosjonspro-
blemer på enkelte elveavsnitt, men utover dette antas en 
utbygging ikke å medføre spesielle konflikter for resipient-
forholdene . 

Vesteråna , Hovlandsåna og Rettåna får sterkt nedsatt vann -
føring og dermed redusert res ip ientkapasi tet . Det er rela -
tivt lite bebyggelse og jordbruksv.irksomhet langs de aktu -
elle e1veavsnittene . Utbygging antas ikke å gi vesentlige 
endringer av vannkvaliteten i elvene . 

Avløpet fra bebyggelsen på Vatnestraum føres i dag til Ogge -
vatn . Som nevnt i avsn itt 4.5 . 1 er det en grunn terskel 
under jernbanebLUasør for Vatnestraum stasjon. Regulering 
av Oggevatn kan medføre periodevis redusert utskiftning i 

-
den delen av vannet som ligger innenfor terske l en og som i 
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dag nyttes som resipient for bebyggelsen på Vatnestraum. 
Dette kan medføre nedsatt vannkvalitet. 

Forsuringseffekter ved utbygging er omtalt l avsn. 4.0.2. 

Alternativ B. 

For elveavsnittet fra Topdalsfjorden til Herefoss blir be-
traktningene som beskrevet under alt. A. Dette gjelder 
også Vatnestraumområdet, Vesteråna, Hovlandsåna, Rettåna, 
og Tovdalselva forbi grendene Dale og Austenå. 

Ved utbygging etter dette alternativet vil Tovdalselva få 
økt vintervannføring og redusert sommervannføring nedstrøms 
utløpet fra VråIstad kraftstasjon i nordenden av Vrålstad-
vatn. Dette innebærer at vassdraget får redusert resipient-
kapasitet sommerstid i forhold til i dag. Reduksjonen vil 
imidlertid bli mindre enn ved utbygging etter alt. A, og 
antas ikke å gi spesielle konflikter for resipientforholdene 
i Tovdalselva ned til Herefossfjorden. To områder må imid-
lertid karakteriseres som spesielle konfliktområder. Ved 
Hynnekleiv blir hovedvassdraget tørrlagt mellom inntak og 
utløp fra Hauglandsfoss kraftstasjon. Elveavsnittet belas-
tes l dag med utslipp fra Hynnekleiv. Disse nytter i hoved-
sak utløpsbekken fra Skjersæ som resipient. Ved utbygging 
vil det bare være denne bekken som bidrar til å opprettholde 
en viss vannføring på det aktuelle elveavsnittet. Utbygging 
vil ikke påvirke bekken fra Skjersæ, men gi sterkt nedsatt 
resipientkapasitet på elveavsnittet ned til utløpet fra 
kraftstasjonen. 
elvestrekningen. 

Dette kan gi nedsatt vannkvalitet på denne 

De to elveløpene mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden vil 
bli tørrlagte ved utbygging av Herefoss kraftstasjon. Som 
nevnt foran belastes det østre elveløpet med utslipp fra to 
boligområder. 
en utbygging. 

Elveløpet vil være uegnet som resipient etter 



4 45 

Utbygging etter dette alternativet vil gi redusert resipi-
entkapasitet i Skjeggedalsåna ovenfor Risdal/Monane (opp-
strøms utløpet fra Skjeggedalsfoss kraftstasjon). Dette 
antas i liten grad å komme i konflikt med resipientinteresser . 
En utbygging antas l liten grad å påvirke resipientforholdene 
videre nedover i Skjeggedalsåna/Uldalsvassdraget . 

Forsuringseffekter ved utbygging er beskrevet i avsn. 4.0.2. 

Alternativ A. 

For å redusere forurensningstilførslene til nedre deler av 
Tovdalselva er det aktuelt å knytte bebyggelsen på vestsiden 
av vassdraget nedstrøms Boen, til det kommunale avløpsnettet. 
Dersom dette ikke gjennomføres, må avløpet fra bebyggelsen 
på Krageboen føres inn på avløpstunnelen fra Boen kraftsta-
sjon . Det er ønskelig med en viss minstevannføring og ter -
skelbygging på elveavsnittet mellom inntak og utløp fra Boen 
kraftstasjon. Dette elveavsnittet må fortsatt antas å kunne 
bli belastet med utslipp fra Boen Bruk . 

på elvestrekningen mellom Boenfossen og Herefoss antas det 
ikke å være påkrevet med spesielle kompensasjonstiltak. 
Det bør imidlertid tas hensyn til vassdragets reduserte 
resipientkapasitet ved av framtidig bebyggelse. 

på Herefoss er det påkrevet at eksisterende avløp samles på 
felles avløpsnett og føres til renseanlegg med utslipp i 
Herefossfjorden. 

For å redusere forurensningstilførslene til Tovdalselva 
er det ønskelig å sanere eksisterende avløpsløsninger på 
Hynnekleiv og Dølemo . Det må her vurderes nærmere om det 
bør bygges renseanlegg eller om en kan basere seg på felles 
infiltrasjonsanlegg. 



4 46 

Langs Tovdalsvassdraget ovenfor Dølemo er det særlig i 
grendene Austenå og Dale det er aktuelt å sanere eksister-
ende aVløpsløsninger. Her synes det mest aktuelt å basere 
seg på forbedrete separate avløpsløsninger. For å bedre 
resipientkapasiteten i Tovdalselva ved Austenå bør det vur-
deres om minstevannføringen fra Nasvatn kan overføres fra 
Kvennåna til Toskåni. Dette vil medføre minstevannføring 
også forbi Austenågrenda. Dersom dette er aktuelt må det 

hensyn til at Kvennåna er aktuell som vann-
forsyningskilde for Austenå. 

For bebyggelsen langs Uldalsvassdraget/Skjeggedalsåna med 
sideelvene Rettåna, Hovlandsåna og Vesteråna antas det ikke 
å være påkrevet med spesielle kompensasjonstiltak. 

For å redusere forurensningstilførselen til Oggevatn er det 
aktuelt å bygge renseanlegg for bebyggelsen på Vatnestraum. 
For å bedre utskiftningsforholdene i Vatnestraumkilen, som 
vil bli resipient for renseanlegget, kan det være aktuelt 
å sprenge bort deler av terskelen under jernbaræbrua sør for 
Vatenstraum stasjon. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alternativ A. 

Alternativ A. 

Redusert sommervannføring vil gjøre Tovdalselva mindre egnet 
som resipient på strekningen mellom utløpet i Topdalsfjorden 
og Herefoss. Spesielt elveavsnittet nedstrøms Birkeland vil 
bli mindre egnet som resipient. 

Uldalsvassdraget vil l liten grad få endret verdi som resi-
pient ved utbygging. 
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Tovdalselva oppstrøms Herefoss vil få permanent redusert 
vannføring og bli klart mindre egnet som resipient. Dette 
antas i mindre grad å komme i konflikt med dagens resipient-
interesser langs vassdraget, med unntak av grendene Austenå 
og Dale. 

Alternativ B. 

For vassdraget opp til Herefoss blir betraktningene som 
beskrevet under alternativ A. 

Tovdalselva oppstrøms Herefoss vil ved utbygging etter dette 
alternativet få redusert resipientkapasitet i sommersesongen 
i forhold til i dag. Vassdragets verdi som resipient blir 
imidlertid mindre redusert ved utbygging etter dette alter-
nativet enn ved utbygging etter alternativ A. Oppstrøms 
VråIstadvatn blir imidlertid forholdene like ved begge utbyg-
gingsalternativ. 

Skjeggedalsåna blir mindre egnet som resipient mellom utløpet 
av Småvatni og utløpet fra Skjeggedalsfoss kraftstasjon ved 
Risdal. Nedstrøms Risdal vil en utbygging i liten grad 
endre vassdragets verdi som resipient. 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at Rettåna, Engelsåna, 
Hovlandsåna og Vesteråna blir lite egnet som resipienter. 

4.6.4 Behov for videre arbeid 

Det bør undersøkes nærmere hvilken betydning vassdraget har 
for utskiftningsforholdene l Topdalsfjorden. Dette gjelder 
begge utbyggingsalternativ. 
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4.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Når det gjelder forhistorisk tid og middelalder er vassdra-
get registrert for konsesjonsbehandling ved Universitetets 
Oldsaksamling i 1979 og 1981. Noen områder hvor det er 
planlagt inngrep er imidlertid ikke registrert, som f.eks. 
anleggsveier. 

Med tanke på nyere tids kulturminner er området befart for 
Samlet Plan av etnolog i 1983. Hovedvassdraget på streknin-
gen mellom Birkeland og den planlagte dammen i Topsæ ble be-
fart, dessuten andre berørte områder. Fylkeskonservatoren 
registrerte i 1977 bygninger knyttet til stølsdrift og ut-
slåtter i Ardalen. Stølsområdene rundt Topsæ og Grøssæ er 
ikke befart. Kulturminner som berøres av Ljosevatn - Ogge 
og Dam Retterholt er ikke befart og bare østsiden av Dam 
Natveit er befart. 

4.7.2 Konfliktområder 

Alternativ A. 

Dam Nasvatn. Reguleringen vil sannsynligvis berøre kultur-
mlnner. 

Dam Straumsfjord. Gjenopptak av fløtingsreguleringen vil 
føre til at steinalderboplasser og jernvinneplasser vil bli 
ytterligere utvasket. Den gamle dammen for tømmerfløting 
blir ødelagt. Tørrlegging av Kvernbekken vil føre til at 
de tre kvernene, vassveitene og de mange sporene etter vass-
drevne anlegg i Straume kommer ut av sin sammenheng. 
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Dam Grøssæ. Gjenopptak av fløtingsreguleringen vil føre til 
ytterligere utvasking av kulturminner som steinalderboplasser 
og jernvinneplasser. Den store senkingen (15 m) vil føre til 
erosjon, som vil ødelegge mer av disse kulturminnene. 
Kulturlandskapet vil bli forringet. Dette vil bl.a. berøre 
to setre, muligens også den meget' verneverdige gården vestre 
Kile. 

Dam 2,5 m heving av Topsæ, 18,5 m senking og bygging 
av dam vil fullstendig ødelegge kulturlandskapet. Steinal-
derboplasser og jernvinneplasser kan bli ødelagt av erosJon. 
Den hundre år gamle tømmerfløtingsdammen vil bli ødelagt. 
Fire støler og en tømmerkoie vil bli ødelagt eller sterkt 
berørt. 

en 20,S m høy dam i Ardalen vil føre til at 
kulturlandskapet blir fullstendig ødelagt. Sjeldent og vik-
tig kulturhistorisk kildemateriale vil gå tapt. En ødegrend 
fra jernalderen/middelalderen med støler fra nyere tid vil 
bli ødelagt. Dessuten blir steinalderboplasser, jernvinne-
plasser, utløer, utslåtter og deler av stølsveien ødelagt. 

Dam Natveit. 26 m oppdemming vil fullstendig ødelegge kultur-
landskapet. Kulturminnene rundt vannet vil bli satt under 
vann, bl.a. 15 svært viktige steinalderboplasser, to gards-
bruk med interessant gammel bebyggelse, tre omrader med spor 
etter gammel bosetting, flere rester etter vassdrevne anlegg 
og en utløe. 

Dam Oggevatn. 0,5 m oppdemming og 0,5 m senking av Oggevatn 
vil kunne berøre steinalderboplasser og eventuelle andre kul-
turminner. 

To meters regulering av Herefossfjorden vil kunne ødelegge 
steinalderboplassene i nordenden av fjorden bl.a. pa Storøya. 
Kulturlandskapet blir Dette kan berøre områdene 
omkring den gamle bebyggelsen i tettstedet Herefoss, flere 
gårdsbruk og andre kulturminner. 
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Bygging av kraftstasjoner, tipp og massetak vil berøre eller 
ødelegge mange kulturminner. Konsekvensene av dette er bare 
delvis kartlagt. Topsæ kraftstasjon og tipp vil ødelegge 
flere steinalderboplasser og en sjelden skålgropristning. 
Grytefoss kraftstasjon kan berøre den gamle bebyggelsen på 
gården Ardalen. Flakk kraftstasjon og tipp kan ødelegge 
steinalderboplasser ved elva og et eldre småbruk kan bli 
berørt. Boen kraftstasjon vil kunne forringe kulturland-
skapet med bl.a. et gravfelt. Flere av kraftstasjonene i 
hovedvassdraget er planlagt nettopp der det er store - og 
meget interessante - tømmerfløtingsanlegg. Rislåfoss kraft-
stasjon vil ødelegge eller sterkt berøre de meget vernever-
dige forbygningene for tømmerfløting. Laksefoss kraftsta-
sjon kan ødelegge et tilsvarende, men mindre, anlegg. 

Anleggsveier og kraftlinjer fil ødelegge kulturminner. Når 
det gjelder det viktige området Ardalen, vil disse inngrepene 
- l tillegg til dam og kraftstasjon - fullstendig ødelegge 
kulturlandskapet. på grunn av anleggsveien vil den gamle 
stølsveien, stølen, utslåtter og andre kulturminner i den 
nedre del av dalen bli ødelagt eller sterkt berørt. 

Minsket vannføring i hoved- og sidevassdrag vil forringe 
kulturlandskapet. Her skal nevnes at en stor del av jord-
brukslandskapet med gammel bebyggelse har nær kontakt med 
elver og vann. Oe mange kulturminnene med funksjonell kon-
takt med elver og vann vil komme ut av Sln sammenheng, bare 
en del av disse minnene er registrert. 

Alternativ B. 

Konsekvensen vil bli som nevnt under alt. A. Dessuten vil 
hl.a. Hauglandsfoss kraftstasjon ødelegge eller sterkt berøre 
de meget verneverdige forbygningene for tømmerfløting. Også 
Tvei! kraftstaSJon vil ødelegge viktige kulturminner fra 
fløtingen. 
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Meget sterk reduksjon av kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og 
pedagogisk verdi ved både alt. A og B. Svært mange kultur-
minner vil bli ødelagt og det særpregete kulturlandskapet 
blir sterkt forringet slik at kulturminner vil falle ut av 
sin sammenheng. 

4.7.4 Behov for videre undersøkelser 

Det er behov for en systematisk registrering av nyere tids 
kulturminner, dessuten noen tilleggsregistreringer innenfor 
arkeologi. Dette gjelder begge utbyggingsalternativ. 

4.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

4.8.1 Jordbruk 

4.8.1.1 Arealkonsekvenser 

Alternativ A. 

Arealkonsekvensene ved utbygging etter dette alternativet 
framgår av tabell 4.3. 
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Tabell 4.3 Jordbruksarealer langs vassdraget som går tapt 
eller får redusert produksjonspotensial ved ut-
bygging etter alt. A (Tall i dekar). 
(Kilde: "Rapp0J;t om virkninger for landbruket ved 
utbygging av Tovdalsvassdraget fl

). 

Virkning 

Område 

Drangsholt 
Drangsholt-

Flaksvatn 
Natveit-

Djupedalen-
Repstad 

Områder om-
kring Ogge 

Ardalen-Flå 
Laksefoss-
Rislåfoss 

Herefossfj. 
Verevatn 
Bjårvatn-
Nedre 
Skjeggedal 

Haugland og 
Svenes 

Ardalen 
Ardalen-
Straumsfj. 

Ikke nærID. 
angitt omr. 

Sum 

I 

I 

Dyrket og dyrkbar jord 
Neddenrning Forsumping Vanskeligere 

drenerings-
eg avløps-
forhold 

100 100 

25 12 

201 

633 2) 

42 100 

16 
60 I 

I 240 

I 990 2) I 

2 

1235 301 985 

l) Kan kompenseres ved terskelbygging. 
2) Marginale dyrkingsområder. 

: Strand-
sone 

Tørkeskade forsum- Sum 
eIler økt ping 
vannings-

l I behov I 
I I 
I 

\ 200 I 
37 

201 

633 
142 

l I \ I 30 I 15 I 45 
I I I 50 

I 
66 I 

I I 

I l 
I 

60 I 

i I I I 

I l 

i I I I 
I 

240 I l : 
I 225 l) l - \ 

I 225 
I 

! I 990 I 

30 I 30 

175 I 177 
I 
I 

430 95 ! 3046 
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Alternativ B. 

Arealkonsekvensene ved u t bygging etter dette alternativet 

framgår av tabell 4 .4 . 

Tabell 4.4 Jordbruksarealer langs vassdraget som går tapt 
eller får redusert produksjonspotensial ved utbyg -
ging etter alternati v B (tall i dekar) . 
( Ki lde : "Rapport om virkninger for landbruket 
ved utbygging av Tovdalsvassdrage t " ) . 

Virkning Dyrket og dyrkbar jord 

Nedderrrning Vanskeligere Tørkeskade Strand- Sum 
drenerings- eller økt sone 
09' avløps- vannings- forsum-

cmråde forhold behov ping 

Drangsholt-
Herefossf j . 243 241 74 5 30 65 1324 

Gauslåfj . 5 13 18 
Haugland og 

I Svenes 285 285 
-Stormyr 30 30 

Ardalen-
990 l ) 5traumsfj. 30 1020 

Ikke nærID. i I ang i tt cmr. 2 230 200 432 
! ! 

I 
I I 

I I 3109 Sum 1235 531 , 1005 I 230 108 
I I I 

l) Marginale dyr kingsområder . 

4 . 8 . 1 . 2 Konfliktområder og positive effek t er av utbygging 

Al ternativ A. 

Genere l t om konflikter ved u t byggi ng . 

Neddemming o g forsumping av vassdragsnære area l er er den stø r ste 
negative virkning av utbygging. Det forhold at jordressu rse ne 
er svært begrense t medføre r at det l liten grad er mulig å 
kompensere tapet ved nydyrking og skogreising . 
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Relativt store arealer kan bli tørkeskadd ved utbygging 
etter dette alternativet (skyldes bl.a. at hovedvassdraget 
får redusert vannføring på strekningen Dale - Herefoss). 
Forutsatt at det økte vanningsbehovet kan tilfredsstilles, 
er denne effekt langt mindre alvorlig enn neddemming og for-
sumping. 

Generelt om positive effekter ved utbygging. 

Den flomdempende virkning en regulering medfører vil for de 
fleste steder være størst ved dette alternativet. Det er i 
særlig grad vårflommene som dempes (avhengig av manøvrerings-
reglementet), høstflommene dempes ikke i samme grad. Mer sta-
bil vannføring vår og høst vil ha gunstig innvirkning på 
plantevalg og arbeidsforholdene i næringen og slik medføre økt 
produksjon. Mange flomutsatte og forsumpede dyrkbare arealer 
vil etter en regulering lettere kunne oppdyrkes (totalt ca. 
850 dekar). 

Flere vassdragsnære arealer vil få hevet grunnvannsnivå ved 
utbygging. Dette vil på enkelte arealer gi positive effekter 
med hensyn til bedring av plantenes vannforsyning i kritiske 
tørkeperiodero 

Tiltak som f.eks. veibygging, kanalisering og masseforflyt-
ninger er foreslått for å styrke landbruket etter en regu-
lering. Dette er imidlertid tiltak som i utgangspunktet også 
kan gjennomføres uavhengig av kraftutbygging, men en realisering 
av slike tiltak vil selvsagt ha positiv effekt for landbruket. 

Nedenfor er konfliktområder og positive effekter i de enkelte 
deler av vassdraget omtalt. Dette er elvestrekninger der den 
planlagte utbygging vil ha betydning for planteproduksjonen. 
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De enkelte elvestrekninger. 

Drangsholt. 

Den planlagte demning-ved Boenfossen vil pga. elvas lave fall 
gjøre området på Drangsholt (ca. l km nord for fossen) til 
konfliktområde. Dyrkete arealer som i dag har vanskelig dre-
neringsforholdjpreget av forsumping i deler av vekstsesongen, 
vil få økt forsumping ved den planlagte utbygging. 
(Drangsholt og Sannes). 

Elvestrekningen Drangsholt - Flaksvatn. 

Med den planlagte inntakshøyde ved Boen kan lavtliggende jord-
bruksarealer langs elva helt opp til HØygilt bli å betrakte 
som konfliktområder. Oppstuvingseffekten kan medføre for-
sumping av dyrket og dyrkbar jord ved Abål, Myrane og Høygilt. 
Arealer ved Myrane kan få vanskelige dreneringsforhold. 

Området Natveit, Djupedalen - Repstad. 

Den planlagte regulering av Natveitvatn medfører at et stort 
område blir konfliktområde. 2410 dekar blir totalt demmet 
ned og to bruk, Natveit og Djupedalen, mister all dyrket jord 
samt bygninger. 
områder. 

Av det neddemte areal er det også dyrkbare 

Områder omkring Ogge. 

Konfliktområder får en også omkring Ogge, som etter utbyg-
ging bare får avløp via Natveitvatn til Flaksvatn. Bet yde-
lige beitearealer l strandsonen blir redusert ved den plan-
lagte regulering, og både areal ved Skreros og Lølandsmyrene 
får vanskeligere avløpsforhold og blir vanskeligere å dyrke 
opp enn uten regulering. 
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Dersom kanaliseringen ved overføring av avløpet fra Ljosvat-
net til Ogge gjennomføres slik at avløpsforholdene lettes og 
flommene dempes, samtidig som det tas hensyn til foreliggende 
dyrkingsplaner sør for Aggevatn og Lølandsmyrene, kan en få 
en positiv effekt for jordbruket ved denne siden av reguler-
lngen. 

Den planlagte dammen ved Retterholt gir veiforbindelse til 
skogsområder og mulige dyrkingsarealer vest for Rettåna. 

Elvestrekningen Årdalen - Flå. 

Den planlagte dam ved Grytefoss vil medføre at landbruksarea-
ler ca. 4 km oppover elva i større og mindre grad blir kon-
fliktområder. I området Årdalen - Slokedal blir dyrket og 
dyrkbar jord neddemt, mens det ved Hagestad og Flå blir for-
sumpet dyrket/dyrkbar jord. 

En positiv effekt som i utgangspunktet alt areal langs Tov-
dalsvassdraget vil få, er den flomdempende virkning en regu-
lering vil medføre. Arealene ved Flå vil få en særlig gun-
stig effekt i og med det i dag scrlig er høstflommene som be-
grenser plantevalget. 

Elvestrekningen Laksefoss - Rislåfoss. 

Konfliktområder vil bli forsumpede beitearealer i samband med 
inntaksmagasinet ved Laksefoss samt dyrket og dyrkbar jord 
nedenfor Rislåfoss kraftstasjon som vil bli mer tørkeutsatt 
enn i dag. 

Herefossfjorden. 

Den planlagte dam ved utløpet av Herefossf]orden medfører at 
arealer langs fjorden blir konfliktområder. Dyrket jord ved 
Bua, Dånes, Nes og Kjørkekilen kan bli forsumpet og ellers 
kan beitearealer i strandsonen bli forsumpet. 
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Sidevassdragene til Uldalsåna Rettåna , Engelsåna, Hovlands-
åna og Vesteråna. 

Konfliktområder kan forekomme langs Hovlandsåna der en redu-
sert vannføring kan føre til økte tørkeproblemer for dyrkede 
og dyrkbare arealer . 

Positive effekter ved den planlagte regulering vil inntre i 

nedre del av Rettåna der flomutsatte dyrkbare arealer (ca . 
70 daa) vil ha fordel av redusert vannføring . Også langs Hov -
lands åna vil en få positive effekter i og med at ca. 200 daa 
flomutsatt dyrket jord vil ha fordel av redusert vannføring . 
Jordbruket i Hovlandsdalen synes å bli styrket dersom vannings -
behovet i vekstsesongen kan dekkes . Langs Vesteråna vil redu-
sert vannføring gi positiv effekt, bl . a . vil ca. 35 daa dyrk -
bar jord ha direkte nytte av flomdemping og redusert vann -
før ing. 

Verevatn. 

Dyrkba re areal ved Verevatn vil bli konfliktområder . på grunn 
av at HRV vil bli høyere enn gjennomsnittlig sommervannstand 
vil et areal sør for Drottmoen bli forsumpet. 

Elvestrekningen Bjårvatn - Nedre Skjeggedal . 

på grunn av at vann fra Ardalen er planlagt overført til 
Skjeggedalsvassdraget vil vannføringen øke og lavtliggende 
arealer med dyrket og dyrkbar jord vil ia vanskeligere av -
løpsforhold . 

Positive effekter pga . redusert vannføring i Tovdalselva vil 
oppnås for lavtliggende arealer omkring Gauslåfjorden . 
( Bedring av avløpsforhold ) . Inngåtte avtaler om veibygging 
som kompensasjon for tapte fløtningsrettigheter vil gjøre det 
mulig å dyrke myrområder ved Strandan. 
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Haugland og Svenes. 

Den reduserte vannføringen vil medføre konflikter ved at om-
råder som også i dag er utsatt for tørke vil få økt vannings-
behov/tørkeskade. 
Ved at vår- og høstflommene blir redusert samt at vassdragets 
vannføring blir redusert får andre areal bedre avløpsforhold 
og slik en positiv effekt ved regulering. 

Stormyr. 

Utbyggingsalternativet vil ikke ha noen vesentlig virkning 
på området verken av konflikter eller positive effekter. 

Elvestrekningen Flateland - Øvre Ramset jern. 

Ingen store virkninger for landbruksarealene, men de reduserte 
vannføringen vil øke vanningsbehovet på enkelte arealer. 

Positive effekter som redusert vannstand og demping av flom-
mene vil føre til at arealer vil bli lettere å dyrke. 

Strekningen Øvre Ramset jern - Vrålstadvatn. 

Den reduserte vannføringa vil øke vanningsbehovet på enkelte 
arealer og således medføre noe konflikt. 

Det er likevel de positive effekter som gjør seg mest gjel-
dende på denne strekningen. Nødvendige senkningstiltak for 
innvinning av dyrkingsjord vil bli lettere å gjennomføre ved 
utbyggingsalternativet. Både ved Øvre Ramset jern, Hillestad-
steane, Søylfjorden og breifjordbukta samt ved Vrålstadvatn 
vil areal kunne lettere dyrkes ved utbygging. 

Strekningen Vråistadvatn - Dale. 

Redusert vannføring vil medføre positive effekter for ca. 15 
dekar flomutsatt dyrka jord ved Austenå. Også foi Dalegårdene 



4 59 

vil flomdemping og redusert vannføring være gunstig for 
jordbruksarealene forutsatt at økt vanningsbehov kan til-
fredsstilles. De foreslåtte masseforflytninger fra planlagt 

neddemte areal i Ardalen til oppfylling på Dale (som har 
svært steinrik jord) vil gi en betydelige styrking av jord-
bruket i Dalegrenda. 

Ardalen. 

Den planlagte etablering av et stort reguleringsmagasin i 
Ardalen gjør store arealer til konfliktområder. Det blir 
neddemt ca. 2030 dekar. Disse arealene omfatter den vesent-
lige del av det produktive skogareal i Ardalen samt store 
områder med dyrkbar myr og fastmark. Oppdemmingen vil gjøre 
de omliggende områder vanskeligere tilgjengelig og da særlig 
den sørvestre dalside. (Ulemper ved sanking av beitedyr). 

Strekningen Ardalen - Straumsfjorden. 

Bygging av overføringstunneler mellom magasinene Topsæ, Grøssæ 
og Straumsfjorden medfører tørrlegging avelvestrekninger, noe 
som fører til tap av "sjølvgjerde" og således får negative 
konsekvenser for bruken av heiområdene som beite. 

Den planlagte regulering av Topsæ og Grøssæ gjør areal l 

strandsonen til konfliktområder. Bruk av områdene som beite-
mark blir forringet (forsumping av den mest produktive beite-
marka) . 

på grunn av at fløtningsreguleringen av Straumsfjorden ikke 
har vært utnyttet på mange ti-år, vil det medføre tap av 
beiteområder i strandsonen å nytte Straumsfjorden som magasin. 
Ved at avløpet fra Straums-Mjåvatn mot vest blir stengt, redu-
seres mulighetene for vanning i de dyrkbare områdene vest for 
vannet samt at dette vil få virkninger for vannforsyningen l 

Straumegrenda. 
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Positiv effekt for området vil den planlagte anleggsveien 
gjennom Ardalen til Straumsfjorden gi. Betydelige arealer 
med produktiv skog blir tilgjengelig og sanking/transport 
av beitedyr vil bli lettere. 

Områder som kan bli berørt ved tunneldrift. 

Særlig utbyggingsalternativ A innebærer sprengning aven 
rekke overføringstunneler. Ved at flere av disse tunnelene 
er planlagt slik at de skal "fange inn" bekker og elver vil 
en kunne få større eller mindre grad av konflikter ved at 
vannforsyningen for landbrukets planteproduksjon svikter der 
elver/bekker blir tørrlagt eller får sterkt redusert vann-
føring. Tap av "sjølvgjerde" for beitedyr kan også bli resul-
tatet i enkelte tilfeller. 

Generelt kan også sies at tunneldriften kan påvirke grunn-
vannsmagasinene i fjellgrunnen og således endre overflate-
hydrologien og dermed kunne gi negativ virkning på vegeta-
sjonens vanntilgang. 

Alternativ B. 

Generelt om konflikter ved utbygging. 

Neddemmingen får' omtrent samme omfang som alt. A. I forhold 
til alt. A blir et større område forsumpet mens de arealer 
som blir tørkeutsatt blir redusert. 

Generelt om positive effekter ved utbygging. 

Ved dette alternativ får ca. 300 dekar dyrkbar jord bedre 
avløpsforhold og blir således bedre egnet til dyrking. 

Sammenliknet med alt. A synes ikke en utbygging etter dette 
alternativ samlet sett å medføre noen økning i positive 
effekter ror landbrukets produksjonsarealer. 
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Nedenfor er konfliktområder og positive effekter i de 
enkelte deler av vassdraget omtalt (elvestrekninger der den 
planlagte utbygging vil ha betydning for planteproduksjonen). 

De enkelte elvestrekninger. 

Drangsholt - Herefossfjorden. 

Konfliktområder og positive effekter som for alternativ A. 

Sidevassdragene til Uldalsåna Rettåna, Engelsåna, Hovlands-· 
åna og Vesteråna. 

Konfliktområder og positive effekter som for alternativ A. 

Verevatn - Bjårvatn - Nedre Skjeggedal. 

Utbyggingsalternativet medfører redusert vannføring. Dette 
kan gi både negative og positive fore arealene 
langs vassdraget. (Tørkeskader/økt vanningsbehov på enkelte 
areal, mens andre areal blir lettere å dyrke). 

Arealene omkring blir konfliktområder ved at Gauslåfjorden 
blir inntaksmagasin for Herefoss kraftstasjon. Dyrkingsplaner 
for 173 dekar kan ikke realiseres med den planlagte HRV samt 
at noe dyrket jord og beite i strandsonen forsumpes. 

Konfliktområder vil finnes oppstrøms Hauglandsfoss kraftsta-
sjon. Dyrket og dyrkbar jord på Haugland og (i mindre grad) 

på Svenes vil bli sterkt forsumpet. 
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Stormyr. 

Utbyggingsalternativet kan gi vanskeligere avløpsforhold på 
en del av et større lavtliggende nydyrkingsområde. 

Elvestrekningen Flateland - Øvre Ramset jern. 

Arealene langs denne elvestrekningen blir lite berørt ved 
utbygging. 

Strekningen Øvre Ramset jern - Vrålstadvatn. 

Den foreslåtte reguleringshøyde i Tveitvatn umuliggjør ny-
dyrking på lavtliggende arealer og utbygging vil således ha 
negativ virkning for landbruket. 

Strekningen Vråistadvatn - Dale - Ardalen - Straumsfjorden. 

Konsekvenser som ved utbyggingsalternativ A. 

4.8.1.3 Kompensasjonstiltak 

Nedenfor er nevnt de kompensasjonstiltak vedtatt av Aust-
Agder fylkeslandbruksstyre (sak 138 i møte 24.5.83) som en 
forutsetning for ikke å gå mot en utbygging. 

Alternativ A. 

al Matjord fra Ardalen må transporteres til egnete arealer 
på Dale for å skape fulldyrka jord. 

b) HRV for Grytefossreguleringen må senkes l til 
planen (minst 0,5 m i vintersesongen og 1,25 m i sommer-
sesongen) . 
Opplegg av masse og flytting av matjord må utføres der 
dyrka jord neddemmes. 
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c) HRV i Natveitmagasinet må senkes l forhold til planen 
til maksimalt 190,0 (Forutsettes da at Repstadvannet 
ikke blir vesentlig berørt). 

dl Kraftverket må tilpliktes å delta med tilskott dersom 
det blir lagt fram planer om senking av Hauglandsfossen 
i Froland og Tveitfossen i Amli. 

e) Kraftverket må tilpliktes å skaffe tilstrekkelige vann-
mengder til nåværende og framtidige anlegg for jordbruks-
vanning. Planlegging av slike tiltak samt eventuelle 
terskler l vassdraget må skje i samråd med landbrukets 
fagetater. 

f) Kraftverket må planlegges å sette inn nødvendige tiltak 
for å sikre berørte arealer ved Boen og i Birkenes. 

g) Kraftverket må planlegge og gjennomføre bygging av skogs-
(se skogbruksdelenl samt gjennomføre bygginS av 

en gjennomgangsvei Øvre Skjeggedal - Austenå som vil ha 
stor landbruksmessig betydning. 

hl Kraftverket må tilpliktes å delta i tiltak til beste for 
å opprettholde en rimelig fiskebestand i de berørte vass-
drag. 

il Ved åpning av massetak i forbindelse med utbyggingen som 
omfatter dyrka/dyrkbar jord forutsettes godkjenning av 
fylkeslandbruksstyret. 

Det ble også vedtatt vilkår for å kunne tilrå konsesjon 
for bygging av kraftoverføringslinjer. 

Alternativ B. 

En utbygging etter dette alternativet vil medføre sa store 
skadevirkninger og gi så store varige ulemper for jordbruks-
interessene at disse negative virkningene ikke kan kompenseres 
på en akseptabel måte for jordbruksinteressene. 
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I rapporten fra det landbruksfaglige utvalget ble det fore-
slått en rekke endringer i de foreslåtte delreguleringer, 
samt betingelser for konsesjon for utbygging av Tovdalsvass-
draget. Dette for å redusere de negative virkninger samt 
øke de positive virkninger ved en utbygging. 

4.8.1.4 Verdiendring av vassdraget 

Alternativ A. 

Utbygging medfører tap av produktive arealer l 

Ardalen og Natveitområdet. (Arealene i Ardalen ligger imid-
lertid meget vanskelig tilgjengelig for brukene i Tovdal, og 
anlegg av vei samt oppdyrking vil kreve store beløp). Noe av 
areal tapet kan kompenseres ved at matjord fra Ardalen blir 
transportert til egne te dyrkingsarealer på Dale. 

Foruten at arealer blir neddemt blir jordbruksarealer av be-
tydelig størrelse langs vassdraget forsumpet eller får van-
skeligere dreneringsforhold/avløpsforhold. Det forhold at 
dette skjer i et område hvor jordressursene er svært begren-
set og at det nettopp er vassdragsnære arealer som vanligvis 
glr størst avling, gir en sterk negativ virkning på jord-
bruket. 

Såfremt økt vannlngsbehov kan tilfredsstilles er effekten av 
redusert vannføring på strekningen Dale - Herefoss mindre 
alvorlig. 

En utbygging av vassdraget vil også gi en rekke positive 
virkninger for jordbruket, og da særlig ved at mulighetene 
for en utnytting av jordbruksressursene i enkelte områder 
vil bli bedre. For eksempel vil senking/redusert vannføring 
gjøre det lettere å dyrke store arealer. 
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Kanaliseringen vil også lette dyrking av betydelige arealer, 
og de planlagte kompensasjonsveiene vil gi veiutløsning for 
store områder med dyrkingsjord. Dette er imidlertid tiltak 
som i utgangspunktet kan gjennomføres uavhangig av utbygging 
(problemet er finansieringen). 

En bedring av flomforholdene vil være en viktig positiv 
effekt aven utbygging etter dette alternativet. 

Samlet sett synes en utbygging å påføre produksjonspotensialet 
i jordbruket en verdiendring i negativ retning. 

Alternativ B. 

Utbygging etter dette alternativet vil gi klart større nega-
tive virkninger for jordbruket enn ved utbygging etter alt. 
A. En vil her nevne de skadevirkninger- jordbruksarealene 

o pa Haugland og Svenes i Froland og ved Tveitvatn i Tovdal vil 
bli påført ved alt. B. 

Foruten at de negative virkningen blir større (bl.a. ved økt 
forsumping) vil de positive virkningene bli mindre ved dette 
alternativet. (Mindre areal som blir lettere å dyrke enn 
ved alt. A). 

Samlet sett synes en utbygging å påføre jordbruksressursene 
en verdiendring i sterkt negativ retning. 

4.8.2.1 Arealkonsekvenser 

Alternativ A. 

En utbygging fører til følgende neddemming av skogarealer 
(registrert av Agder Skogeigarlag): 
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Neddemt Neddemt Potensiell Stående 
areal prod.skog- skogprod. m) kubikk-

Magasin dekar areal daa. daa c masse m' pr. og ar 

Topsæ 244 244 l ) 50 975-1250 

Ardalen 2032 1080 2 ) 337 8500-10500 

Natveit 2411 2036 3 ) 728 16000-25000 

Grytefoss 149 118 4 ) Ikke vurdert Ikke vurdert 

Laksefoss 103 90 5 ) Ikke vurdert Ikke vurdert 

Sum 4939 3568 1115 25475-36750 

l) Lav bonitet 
2 ) Høy bonitet 61 dekar, middels bonitet 437 dekar, 

lav bonitet 582 dekar. 
3 ) Høy bonitet 349 dekar, middels bonitet 644 dekar, 

lav bonitet 1043 dekar. 
4 ) HØY bonitet 118 dekar. Dessuten 24 dekar dyrket mark. 
5 ) Høy bonitet 81 dekar, middels bonitet 9 dekar. 

Etter at registreringene ble foretatt er konsesjonssøknaden 
endret med hensyn til Topsæ og Grøssæ. Reguleringshøyden l 

Topsæ senkes med 3,5 m, og heves med 2,0 m i Grøssæ. 

Dette er meget nær i overensstemmelse med den oppdemning 
fellesfløtningsfqreningen har rett til å nytte. Dette medfører 
at ca. 200 dekar blir neddemt ved Grøssæ og Topsæ. Disse are-
alene er for det vesentlige tidligere fløtningsmagasin, og ned-
demt produktivt skogareal blir neppe over 50 dekar, mot 244 
dekar i opprinnelig søknad. 

Neddemte skogområder i Ardalen må i dag betraktes som O-områder 
i skogøkonomisk forstand, da driftsforholdene er så vanskelige 
at lønnsom drift ikke er mulig. 

Skogområdene ved Grytefoss og Laksefoss er meget verdifulle 
skogområde:r:-. 
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Det samme kan sies om skogområdet som blir neddemt ved 

etablering av Natveitmagasinet , selv om det her er dårlig 
veidekning for store deler av området. 

I tillegg til neddemte skogområder i magasinområdene, kreves 

det skogarealer til rigg - og tippområder, massetak ffi . V. , og 

ikke minst kraftlinjer . 

Med en samlet lengde på ca . 75 km kraftlinjer , antar en at 
det går med et totalareal på ca. 3.000 de kar . Av dette vil 
anslagsvis 2.000 dekar være produktiv skogsmark. Kvaliteten 
av dette skogarealet veksler fra god skog i Birkenes til lav -
produktive arealer i Amli, Froland og Bygland . 

Medregnet arealene til massetak, rigg - og tippområder vil ut -
byggingen føre til at 6 - 7 . 000 dekar produktiv skogsmark blir 

satt ut av skogproduksjon . 

Alternativ B . 

Betraktningene blir som beskrevet under alt . A. 

4.8.2.2 Konfliktområder og positive effekter av utbygging 

Alternativ"A.-:--

Neddemte skogarealer, bruk av massetak, rigg - og tippområder 
samt båndlegging av areale r til kraftlinjer, vil fØLe til et 
tap av potensiell skogproduksjon på nær 2 . 000 m) pr . år . 

Driftsforholdene i tilstøtende skogområder langs vassdraget 

og langs kraftlinjene vil bli sterkt berørt. Vann - og elve-
strekninger kan bli vanskelig å ta seg over, både på grunn av 
økt vannføring , og på grunn av ødelagte Kraftlinjer 
blir ofte til hinder for bruk av vinsjer og taubaner. Dette 
er klare ulemper for drift av tilstøtende skogområder. 
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Gjennomgående fløtning blir ikke mulig etter en eventuell 
utbygging av vassdraget, men det må bemerkes at fløtning 
for tiden er lite aktuelt. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alt. Ao 

4.8.2.3 Kompensasjonstiltak 

Alternativ A. 

I konsesjonssøknaden har Aust-Agder kraftverk forutsatt at 
gjennomgående fløtning i vassdraget nedlegges mot at regu-
lanten/utbyggeren bekoster de veier og tiltak som er nødven-
dige for å kompensere de fordeler vassdraget har gitt tømmer-
transporten. 

Rammeplan for kompensasjonstiltak i denne forbindelse ble 
utarbeidet av Agder Skogeigarlag og herredsskogmestrene i de 
berørte kommuner. 

Etter forhandlinger mellom berørte grunneierei Aust-Agder 
kraftverk og fellesfløtningsforeningen er det oppnådd enighet 
om kompensasjonstiltakene. (Noen få grunneiere har ikke godtatt 
forhandlingsløsningen) . 

Det er enighet om følgende kompensasjonstiltak: 

Bygging av 216 skogsveier for l alt 153 berørte grunneiere. 

Lengden av disse skogsveiene er 137,4 km, herav 117,2 km 
skogsbilvei og 20,2 km traktorvei. 

Kalkulert kostnad ved bygging av disse velene var i 1982 31 
mill. kroner. 
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I tillegg kommer bygging av 6 store bruer som ikke er kost-

nadsberegnet. 

Etter en grov beregning får disse veiene stor betydning for 
drift av i alt 175.000 dekar skog, og det bør også nevnes 
at 6-8 gårdsbruk får veiutløsing. 

I tillegg til kompensasjonsveiene for nedlagt fløtning, 
blir det bygget 49,2 km anleggsvei som for skogbruket stort 
sett virker på samme gunstige måte. Den viktigste anleggs-
veien i denne forbindelse er veien_Dale - Ardalen, 
for lønnsom drift av store skogområder. 

G som apner 

Med hensyn til diverse ulemper/skader og eventuelle andre 
tiltak som må iverksettes, vises til uttalelse fra Aust-
Agder fylkesskogråd, sak nr. 5 i møte 21.5.1980, og uttal-
else fra fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder, sak 138 i møte 
24.5.1983. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alt. A. 

4.8.2.4 Verdiendring av vassdraget 

Alternativ A. 

Utbygging vil føre til tap av 6-7000 dekar produktiv skogs-
mark med en produksjonsevne på nær 2000 m) G pr. ar. 

Tap av isveier medfører vanskeliggjort atkomst til tilstøt-
ende skogarealer. 

En utbygging medfører tap av muligheten for å ta opp igjen 
gjennomgående fløtning i vassdraget. 
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De skisserte kraftlinjene vil gi driftsmessige ulemper for 
tilstøtende skogarealer. 

Skogbruket får store fordeler ved anlegg av kompensasjons-
og anleggsveier. Utbygging av disse veiene bli i 1982 kost-
nadsberegnet til ca. 50 mill. kr. Det planlagte veinett vil 
ha stor betydning for drift av ca. 200.000 dekar skog. 

Samlet vil en utbygging gi en meget stor verdiøkning for 
skogbruket i nedbørfeltet. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alt. A. 

4.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til nedbørfeltet. 

4.10 FIQm- og erosjonssikring (kartbilag 9) 

Alternativ A. 

Magasinering og overføring fra Tovdalselva til Skjeggedal 
vil normalt medføre økt vannføring i Skjeggedalsåna, mens 
vannføringen i Tovdalselva reduseres på strekningen Ardalen -
Herefoss. Forandringen av normalvannføringen i Tovdalselva 
antas å være av mindre betydning enn forandring av flomvann-
føringen. Det ventes en generell demping av flommene, mest 
for vårflommene, noe som vil virke gunstig for erosjonsfor-
holdene langs vassdraget. 

Men en må her som ellers være oppmerksom at flommer (på 
fulle magasin, driftstansl kan bli like store eller større, 
om en ikke tar spesielle hensyn ved utforming av dammer eller 
ved manøvreringsreglement. 
avta. 

Hyppigheten av storflo®nene vil 
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Overføringen fra Tovdalselva til Skjeggedalsåna vil videre 
medføre økt fra Skjeggedal til Herefoss. 
Økt vannføring, spesielt den økte vintervannføringen vil 
kunne gi økte erosjonsproblemer i Skjeggedalsåna på strek-
ningen fra utløpstunnelen for Skjeggedal kraftstasjon til 
Verevatn. Overføringen vil også kunne gi økt flomvannføring 
i Skjeggedalsåna avhengig av manøvreringsreglementet. på 
den annen side må forventes at reguleringen i Homstøl/Epte-
vatn normalt vil virke gunstig for flomforholdene i Skjegge-
dalsåna/Uldalsåna. 

For de flomutsatte områdene langs Vesteråna, Hovlandsåna og 
Rettåna vil en utbygging få positiv virkning for flom- og 
erosjonsforholdene. Stenging av Rettåna vil kunne føre til 
økt erosjonsfare i øvre del av Dikeelva. 

Alternativ B. 

Magasinering som angitt må forventes å få gunstig effekt for 
flomforholdene i sin alminnelighet, og dermed også for ero-
sjonsforholdene. Vårflommene ventes å bli mest redusert. 
I motsetning til alt. A vil Tovdalselva etter alt. B få økt 
vintervannføring. Dette vil kunne gi noe økte erosjonspå-
kjenninger, relativt mest i øvre del av vassdraget. Maksi-
malflommene må forventes å bli like store som før, men hyp-
pigheten vil avta. 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at det l kap. 3 ikke 
framgår hvilken oppstuvingseffekt som forventes oppstrøms 
elvekraftstasjonene i Tovdalselva og Skjeggedalsåna ved 
flom, eller om anleggene vil få tilstrekkelig flomavledning 
til å hindre økt flomvannstand. Lite falloppstrøms flere 
av de planlagte elvekraftstasjonene vil lett kunne føre til 
at store arealer blir flomutsatt ved en økning av flomvann-
standen. 
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4.11 Transport 

Alternativ A. 

En utbygging vil umuliggjøre gjennomgående fløting i vass-
draget. Endrete isforhold vil vanskeliggjøre bruk av is-
veier på magasiner og enkelte elvestrekninger. Dette gjel-
der særlig Natveitområdet. I magasinområdene kan opp- og 
nedkjøring på isen bli noe vanskeligere der det er bratte 
strender. Det vil dessuten bli ulemper for båttrafikken 
sommerstid når magasinene er nedtappet. Utbygging vil 
direkte berøre en del stier og seterveier ved Natveit, i Ar-
dalen og ved Topsæ. 

Utbygging medfører at det bygges ca. 49 km med anleggsveier. 
Utover dette er det som kompensasjon for tapte fløtningsmu-
ligheter, enighet om at utbygger bekoster bygging av ca. 117 
km skogsbilvei og ca. 20 km traktorvei (jfr. avsn. 4.8.2.3). 

Dersom kompensasjonsveiene blir bygget, vil en utbygging gl 
en vesentlig forbedring av transportforholdene i nedbørfeltet. 

Alternativ B. 

Utbygging etter dette alternativet vil i stor grad vanskelig-
gjøre bruk av isen i Tovdal nedenfor Austenå, som vinterdrifts-
vei for skogbruket og for annen tverrgående trafikk. 

Det vises for øvrig til betraktningene under alt. A. Også 
ved utbygging etter dette alternativet vil det bli en vesent-
lig forbedring av transportforholdene i nedbørfeltet. 
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4.12 Regional økonomi 

Det må understrekes at de etterfølgende vurderinger er be-
heftet med usikkerhet. Hovedsakelig skriver beregnings-
usikkerheten seg fra det faktum at de samfunnsmessige for-
hold som danner utgangspunkt for beregningene endrer seg 
over tid på en lite forutsigbar -- må t e. Dette gjelder f.eks. 
forhold omkring arbeidsmarked og forhold omkring kommunal 
økonomi og kraftverkbeskatning. I senere vurderinger av 
konkrete utbyggingssøknader en derfor kunne komme fram 
til resultater som avviker fra de som her er gjengitt . 
Hvor stor usikkerheten er kan vanskelig anslås. En antar 
at ta llene i hovedsak er av riktig størrelsesorden og der-
med gir rimelig sammenlikningsgrunnlag prosjektene imellom. 

Angående data om befolkning, sysselsetting, pendling og kom -
munal økonomi i utbyggingskommunen og tilgrensende region, 
vises det til kap. 1 .2 Samfunn og samfunnsutvikling. En 
bør spesielt merke seg den regionen som er lagt t il grunn. 
Viktige sentra som Kristiansand og Arendal e r holdt uten -
for. 

Utbyggingsalternativ og byggetid 

Blant utbygg ingsalterna tivene vurderes i denne sammenheng 
det mest omfattende alternativ når det gjelder utbyggings -
kostnad og produksjon . En har valgt å ta utgangspunkt i 
alternativ A. Dette er ca. J prosent større enn al terna-
tiv B. 
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ar l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Topsæ 

Araksfoss 

Skjeggedal 

Risdal 

Skjeggedalsfoss 

Hovland 

Skripelandsfoss ------------------------------------
Flakk 

Hanefossen Il 

Rislåfoss ---------------------
Laksefoss 

Grytefoss ----------------------------------------------------------------
Boen 

Sysselsetting ved anlegget 

Byggetid for anlegget er antatt å være 15 år. Behovet for 
arbeidskraft vil utgjøre ca. 2400 årsverk gjennom hele 
perioden, med noe variasjon fra år til år. Fordeling på 
arbeidsoperasjoner framgår av tabell 4.5. Disse er basert 
på den foreløpige tempoplanen og kan derfor bli endret. 



4 75 

Tabell 4 .5 Fordeling av a rbeidsoperasjoner på arsverk, 
faser i anleggsperioden og prognose for g]ennom-
snittsysselsetting over året. 

Arbeidsopera s jon Antall 
årsverk 
arb. 

Faser i anleggsper ioden (år) 

Ar 

Dammer 
Kraft st. ffi.V. 
Tunneler 
Veier, brakkeleir ffi . V. 

Dammer 
Kraftst. ffi.V. 
Tunneler 
Veier , brakke leir ffi . V . 

Dammer 
Kraftst . ffi . V . 
Tunneler 
Veier, brakke leir ffi . V. 

Periode l 

Anleggsarbeidere 
Brak kepersonale* 
Funksjonærer* 

Sum 

Periode 2 

An l eggsarbeidere 
Brakkepersonale * 
Funksjonærer* 

Sum 

Periode 3 

Anleggsarbeidere 
Brakkepersonale* 
Funksjonærer* 
Sum 

25 5 
230 
235 

45 

60 
26 0 
230 

40 

30 
210 
320 

40 

Antall 
år sverk 

765 
75 

115 
955 

Antall 
årsverk 

590 
60 
90 

74 0 

Antall 
årsverk 

600 
60 
90 

750 

l 2 3 4 

6 7 8 9 

11 12 13 14 

Gj . sn. syssels. over året 
l 2 3 4 

146 172 149 149 
14 17 15 15 
22 26 22 22 

182 214 186 186 

Gj . sn. syssels . over are t 
6 7 8 9 

113 138 118 118 
11 14 12 12 
17 21 18 18 

141 173 148 148 

Gj . sn . syssels . over året 
11 12 13 14 

113 148 113 113 
11 15 11 11 
1 7 22 17 17 

141 185 141 141 

• 10 % av anleggs styrke ror brakkepersonell, 15 ror 
funksjonærer . 

5 

10 

15 

5 
149 

15 
22 

186 

10 
103 

10 
16 

129 

15 
113 

11 
17 

141 
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I tabellen er vist hvordan de enkelte arbeidsoperasjoner 
kan passes inn i anleggsperiodens lengde sammen med prog-
nose for gjennomsnittsysselsettingen over året. For de 
fleste operasjoner vil det være mulig å holde jevn aktivi-
tet gjennom hele året. Unntatt er bygging av fyllingsdam-
mer. For arbeidskraft knyttet til dette kan sesongvaria-
sjonene bli relativt store, idet typen arbeidskraft det her 
er tale om (stor andel maskinkjørere, sjåfører m.v.) vanske-
lig kan sysselsettes ved andre deler av anlegget i vinter-
halvåret. For øvrig skal det også bygges betongdammer, og 
arbeidskraft knyttet til dette vil lettere kunne skaffes 
sysselsetting også i vinterhalvåret. 

4.12.2 

Generelt 

Med en utbyggingsperiode på 15 år må en regne med endringer 
over tid med hensyn på lokal rekruttering, flytting, osv. 
Anleggsperioden er så lang at den for alle praktiske for-
mål vil fortone seg som en fast arbeidsplass. En må der-
for kunne forvente en relativt høy innflytting de første 
G arene, sterkt avtakende etter hvert. Som følge av dette 
og muligheten for lokal kompetanseoppbygging osv., vil den 
lokale rekruttetinga øke utover i anleggsperioden. Avhen-
gig av oppstartingstidspunkt vil det være noe arbeidskraft 
i regionen som er tilstrekkelig kvalifisert. Dette pga. 
tidligere og igangværende utbyggingsprosjekter i dette om-
rådet. 

Anleggsarbeidere 

For yrkeskategoriene anleggsarbeidere, forskalingssnekkere 
og Jernbindere, men også for enkelte kategorier maskin-
kjørere, har arbeidsmarkedet preg av å være nasjonalt. 
Arbeidstakerne flytter med entreprenøren over hele landet 
eller tar jobb der hvor kompetansen etterspørres. 
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Samtidig kan det for disse kategorier, særlig tunnelar-

beiere, være vanskelig å skaffe nok folk med erfaring 

lokalt. 

Vi antar følgende rekruttering regionalt: 

Ar 1-5 6-10 11-15 

Anleggsstyrken til kraftstasjoner, 
veier, dammer m.v. 

Tunnelarbeidere 
40% 
25% 

60% 80% 
50% 60% 

Den regionale rekruttering vil i så fall utgjøre under 10 
prosent av de som er sysselsatt i bygg og anlegg innenfor 
reg lonen i dag. Anlegget vil således være av liten betyd-
ning som bidrag til å opprettholde dagens eller øke syssel-
settingsnivået innenfor bygge- og anleggsbransjen. 

Anslagsvis vil 40-50 arbeidere de første par år flytte til 
regionen i skattemessig forstand, og da med familie. 
vil fortrinnsvis flytte til Froland og Birkenes. 

Brakkepersonell 

Disse 

Denne gruppen utgjøres primært av kokker og serveringsperso-
nale, uten store krav til formell utdanning. Vi regner med 
at 90 prosent av disse rekrutteres lokalt/regionalt, og prog-
nose for regional rekruttering blir som i tabellene 4.6b og 
4.6C. 

Tabell 4.6a Gjennomsnittlig regional rekruttering pr år. 

Type Regional Anleggsår 
personale rekr. % l 2 3 4 5 

Brakkepersonale 90 12 15 13 13 13 
Anleggsarbeidere 32 51 S5 4S 45 45 

Sum 63 70 58 S8 S8 
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Tabell 4.6b Gjennomsnittlig regional rekruttering " pro ar. 

Type Regional Anleggsar 

personale rekr. % 6 7 8 9 10 

Brakkepersonale 90 9 12 10 10 9 
Anleggsarbeidere 56 65 77 65 65 56 

Sum 74 89 75 75 65 

Tabell 4.6C Gjennomsnittlig regional rekruttering c pr. ar. 

Type Regional Anleggsår 
personale rekr. % 11 12 13 14 15 

Brakkepersonale 90 9 13 9 9 9 
Anleggsarbeidere 68 82 103 75 75 75 

Sum 91 116 84 84 84 

Funksjonærer 

De fleste av gruppens medlemmer er spesialtrenede folk som 
følger anlegg fra sted til sted. En kan anta at ca. 60 pro-
sent (30-40 personer) av disse flytter med sin familie til 
regionen i skattemessig forstand. 

A. Under anleggsperioden 

De deler av næringslivet som kan antas å tjene på anlegget 
er handel, sagbruksnæring, mekaniske verksteder og trans-
portselskap. Erfaringer fra andre typer anlegg tyder på at 
ringvirkningene ligger i størrelsesorden 10-25 prosent på 
regionnivå, avhengig av flere forhold som næringsstruktur, 
lokalisering og tilpassings-jkonkurranseevne. på grunn av 
den lange anleggsperioden antar vi at denne vil utvikle seg 
over tid, fra 10 økende til 20 prosent. 



4 79 

I denne regionen forutsetter vi at det for hver anleggs-
arbeidsplass blir 0,10 til 0,20 arbeidsplasser i det øvrige 
næringsliv. For regionen som helhet vil dette utgjøre fra 
20 til 35 arbeidsplasser pr. år. (Jfr. kap. 1.2). 

B. Etter anleggsperiodens slutt 

Størstedelen av denne virkningen vil være iv midlertidig 
karakter, markedet vil falle vekk etter utbyggingens slutt. 
Enkelte foretak vil imidlertid kunne utnytte et marked 
lokalt eller regionalt etter anleggsfasen. Disse arbeids-
plassene blir varige. Dette kan for eksempel skje hvis det 
lykkes å fange opp en tidligere kjøpelekkasje til steder 
utenfor kommunen eller regionen. Utover dette antas kraft-
anlegget å gi varige arbeidsplasser for ca. 50 personer. 

4.12.4 

Den regionale sysselsettingen vil fordele seg på flere av 
kommunene i dagpendlingsområdet: I tabell 4.7 har vi, ut 
fra den enkelte kommunes størrelse med hensyn til folke-
tall og avstand til anlegget, anslått denne fordelingen. 
Det må understrekes at dette er grove anslag. Fordelingen 
vil være avhengig av attraktivitet med hensyn på boliger, 
service osv. 

Tabell 4.7 Fordeling av regional rekruttering og avledet 
sysselsetting mellom kommunene. 

Kommune Reg.rekr. Sysselsetting c pr. ar 
%-ford. 1-5 6-10 11-15 

Froland 20 16 20 24 
Birkenes 20 16 20 24 
Åmli 15 12 15 lB 
Iveland 10 8 10 12 
Evje og Hornnes 15 12 15 18 
Bygland 10 8 10 12 
Valle 10 8 10 12 
Sum 100 80 100 120 
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Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentral-
byrås framskrivingsmetode er vist i kap. 1.2. Anlegget 
vil ikke være årsak til store avvik fra dette. Som følge 
av anlegget vil innflyttingen til enkelte av kommunene, 
særlig Froland og Birkenes øke noe de første par år av 
anleggsperioden. Dette vil imidlertid være lite l for-
hold til normal innflytting. Anlegget vil således heller 
ikke være årsak til vesentlig økt press på boligmarkedet 
i regionen. 

A. Under anleggsperioden 
Anleggsvarer 
Erfaringer tilsier at 35-40 prosent av totale anleggskost-
nader vil bli nyttet til kjøp av anleggsvarer. Hoveddelen 
av dette gjelder maskiner og utstyr produsert av store sen-. 
trale bedrifter (turbiner m.v.), men deler vil også kunne 
leveres lokalt eller fra bedrifter i regionen. Dette gjel-
der særlig materialer som trelast, sand, sement m.v. Vi 
forutsetter at 10 økende til 20 prosent av anleggsvarene 
leveres fra regionen. (I tillegg kommer leveranser fra 
Kristiansand og Arendal). 
Samlet svarer dette til en omsetningsverdi for regionen på 
ca. 90 mill. kr. Omsetningen vil være fordelt ove hele an-
leggsperioden med noe variasjon fra år til år avhengig av 
anleggsaktiviteten. Gjennomsnittlig fra 5-8 mill. kr. pr. 
c ar. 

Dagligvarer og øvrige forbruksvarer 

Gjennomsnittlig bruttofortJeneste ved anleggsarbeid var i 
1982 ca. kr. 140.000 pr. år. Vi tar utgangspunkt i at 
70.000 av disse nyttes til forbruk over året og at fordelin-
gen mellom dagligvarer og øvrige forbruksvarer er ca. 26 
prosent og 74 prosent. Vi regner med at dagpendlere og inn-
flyttere dekker 100 prosent og 70 prosent av behovet for 
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henholdsvis dagligvarer og øvrige forbruksvarer innenfor 
regionale grenser , hovedsakelig i hjemkommunen. Ukepend-
lere etterspør anslagsvis 75 prosent og 20 prosent av be -
hovet for de samme vare r innenfor regionens grenser. 

Samlet vil anlegget føre til en omsetningsøkning fo r disse 
varer på ca . 4 mill. kroner pr . år , med noe variasjon fra 
år til år avhengig av anleggsaktivitet . 

B. Etter anleggsperiodens slutt 

Situasjonen vil være omt rent som beskrevet under 4 . 12.3 
punkt B. 

A. Under anleggsperioden 
Inntektsskatt 
De kommunale skatteinntekter vil variere noe fra år til år, 
avhengig av anleggsaktivitet . For hele regionen vil anleg-
get gjennomsnittlig gi ca . 0 , 7 mill . kroner i skatteinntek-
ter pr . år over 15 år. Dette vil fordele seg på kommunene 
avhengig av innflytting, rekruttering ogs . For alle kom -
munene vil skatteinntektene utgjøre en liten andel av dagens 
skatteinntekter. 

Skatteøkningen vil ikke overstige de skatteutjamningsmidier 
kommunen i dag får. Den økonomiske effekt for kommunen kan 
dermed bli liten, idet en risikerer at skatteutjamningsmid-
lene skjæres ned tilsvarende . Dessuten er det mulig at de 
kommunale utgifter øker, dersom innflytting medfører behov 
for kommunale investeringer . 

B. Ette r anleggsperiodens slutt 
Inntekts - , formues - og eiendomsskatt fra kraftanlegget 
Anleggets bruttoformue er beregnet til ca . 1135,8 mi l l. kr. 
Nedbørfeltet omfatter alle kommunene i I tillegg 
vil Kristiansand bli direkte berørt ( Boen kraftstasjon). 
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Videre er Fyresdal kommune også en del av nedbørfeltet. En 
fullstendig fordeling av skatteinntekter krever nærmere data 
om prosjektet. Skatteinntektene er her derfor bare beregnet 
for prosjektet som helhet. 

Inntektsskatt fra ansatte O, 7 mill. kr. o pr. ar 
Formuesskatt fra kraftani. 5, 7 mill. kr. o pr. ar 
Inntektsskatt fra kraftani. 3,8 mill. kr. o pr. ar 
Eventuell eiendomsskatt 2,3-8,0 mill. kr. e pr. ar 

Sum skatteinntekter 12,0-18,2 mill. kr. o pr. ar 

Eventuelt bortfall av skatteutjamningsmidier og reduksjon av 
tilskottsprosenten til undervisning med ca. 10 prosent vil 
innebære følgende inntektstap: 

Kommune Skatteutjamnings- Under- Sum 
midler visning inntektstap 

Froland 2, l 0,3 2,4 

Birkenes 2,2 0,4 2,6 

Amli 2,5 0,3 2,8 

Iveland 2, O 0,2 2,2 

Evje og Hornnes 1,7 0,3 2 ,0 

Bygland 2 f O 0,2 2,2 

Valle O, O O, l O, l 

Sum 12,5 1,8 14,3 

Ved innføring av nytt inntektssystem er det vanskelig å si 
hvordan nettoeffekten for kommunen blir. De sektorvise til-
skott (bl.a. til undervisning) til kommunen vil antakelig 
forbli upåvirket av kraftutbyggingen, mens derimot det gene-
relle tilskott kan bli redusert som følge av at kommunens 
egne skatteinntekter øker. 
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Konsesjonskraft 

Ifølge nåværende regelverk kan berørte kommuner/fylker kreve 
avgivelse av inntil 10 prosent av kraftmengden i form av 
konsesjonskraft. Gevinsten med dette vil avhenge av prisen 
som kommunen må betale for konsesjonskraften og markedsprisen 
for kraft for øvrig. Det må likevel antas at verdien vil bli 
relativt beskjeden sammenliknet med de skatteinntekter kom-
munen får av kraftutbyggingen. 

Næringsfond 

Konsesjonsavgift er ikke beregnet. Maksimal avgiftssats er, 
ifølge regelverket, satt til kr . 10 ,- pr. innvunnet natur-
hestekraft, og inntektene vil normalt utgjøre 15-20 prosent 
av skatteinntektene fra kraftverket. Foruten skatter og 
konsesjonsavgifter kan det gjøres avtaler om spesielle 
tilskudd. Disse kan utformes alt etter de behov som er 
til stede og den fantasi kommunen kan vise i sine krav . 

Tradisjonelt opprettes det fond beregnet på tilskudd til 
næringsdrivende. Særlig vanlig jordbruksfond som gir 
tilskudd til nydyrking, vanningsanlegg osv. Etter hvert 
har de t også blitt alminnelig å lage industri fond eller 

--baEe næringsfond. Dette kan bidra til å skaffe ny virk -
somhet til distriktet. 
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5 OPPSUMMERING 

5.0 Utbyggingsplan (kartbilag 3.2 A/B og 3.3 A/B) 

Tovdalsvassdraget ligger mellom Nidelvvassdraget og Otra-
vassdraget. Vassdraget har et totalt på 1888,0 
km" (1845,S km 2 ved topp Boenfoss), hvorav aller meste 
ligger i Aust-Agder fylke. Kun ca. 1,8 % av feltet lengst 
mot nordøst kommer inn i Telemark fylke. Tovdalsvassdraget 
renner til havet i Topdalsfjorden ved Kjevik i Kristiansand 
kommune, og det aller nederste parti med bl.a. det nederste 
utbyggbare fall ligger således i Vest-Agder. 

Følgende kommuner har deler av vassdraget innen sine grenser: 
Valle, Bygland, Amli, Froland, Evje og Hornnes, Iveland og 
Birkenes i Aust-Agder, Fyresdal i Telemark og Kristiansand l 

Vest-Agder. 

Det foreligger to alternativer for utbygging av vassdraget: 

Alternativ A - utbygging til Skjeggedal. 

Foruten opprettelse av 6 nye reguleringsmagasiner omfatter 
planen bygging av 12 kraftstasjoner og en utvidelse av eksi-
sterende Hanefossen kraftstasjon. Fullt utbygget er instal-
lasjonen 214,0 MW og gjennomsnittlig årsproduksjon ca. 862,3 
GWh. Med utgangspunkt i kostnadsnivået 1.1.82 er utbyggingen 
kostnadsberegnet til 1581,7 mill. kr. Dette tilsvarer 1,83 
kr/kWh som er innenfor kostnadsklasse IIB. I det følgende 
er midlere årsproduksjon og spesifikk kostnad angitt i paren-
tes etter de enkelte kraftstasjoner. 

Eksisterende fløtningsregulering i Straumsfjorden (4 m) opp-
rettholdes. Via en tunnel overføres avløpet fra Gjeddevatn 
til Grøssæ. Grøssæ reguleres 17 m (2 m heving, 15 m senking). 
Topsæ kraftstasjon (37,7 GWh, 2,01 kr/kWh) utnytter fallet 
mellom Topsæ og Grøssæ. 
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Fra Topsæ som reguleres 21 m, føres vannet i tunnel på 

vestsiden av dalen til utløp øverst i Ardalen, med utnyt-

telse i Araksfoss kraftstasjon (53,9 GWh, 2,25 kr/kWh). 

Ved Stuvestøyl i Ardalen bygges en ca. 28 ID høy dam for 

etablering av et kunstig magasin. Fra magasinet i Ardalen 
føres vannet i en ca. 16 km lang tunnel til Skjeggedal for 
utnyttelse i Skjeggedal kraftstasjon (199,7 GWh, 1,47 kri 

kWh), som ligger på dalens østside. 

Dette vannet utnyttes så nedenfor i Risdal kraftstasjon 
(30,8 GWh, 2,41 kr/kWh) som utnytter fallet mellom Verevatn 

og Mjåvassfjord. Inntaksdammen bygges ca. 200 m nedenfor 
Verevatns utløp. Ved siden av denne kraftstasjonen blir også 

Skjeggedalsfoss kraftstasjon (68,5 GWh, 2,42 kr/kWh) lig-

gende hvor fallet mellom Eptevatn og Mjåvassfjord utnyttes. 
Inn på samme tilløpstunnel føres også avløpet fra Øvre 
Skjeggedal via en overføringstunnel med inntak i Småvatni. 

Hovland kraftstasjon (61,5 GWh, 2,09 kr/kWh) bygges for å 
utnytte fallet mellom magasinet Vikstølvatn og Flateland 

ved Vågsdalsfjord. 

Vannet fra disse ovenfoEliggende kraftstasjoner utnyttes 

først i Skripelandsfoss kraftstasjon (24,4 GWh, 2,30 kr/kWh) 

som utnytter fallet mellom Kolstraumfjord og Hanefossmaga-
sinet og dernest i Hanefossen kraftstasjon Il (27,S GWh, 

2,47 kr/kWh) som utnytter fallet ned til Herefossfjorden. 

Kraftstasjon Il i Hanefossen bygges på grunn av for liten 
installasjon i eksisterende kraftstasjon. 

Rislåfoss kraftstasjon (52,5 GWh, 1,82 kr/kWh) utnytter 

rallet mellom Herefossfjorden og Senumstadfjorden. Delvis 
med tanke på flomdemping reguleres Herefossfjorden 2 m. 
(0,5 m heving, 1,5 m senking). 



5 3 

Laksefoss kraftstasjon (37,6 GWh, 2,16 kr/kWh) utnytter 

fallet i elven mellom Senumstadfjorden og Flå. Ved foten 

av Laksefoss bygges en ca. 10 m høy dam som bringer vann-

standen opp i høyde med Senumstadfjorden. 

Grytefoss kraftstasjon (70,6 GWh, 1,62 kr/kWh) utnytter 

fallet i elven mellom Flå og Lunden bro. på toppen av 

Grytefoss bygges en ca. 10 m høy dam. Fra inntaket ledes 

vannet gjennom en tunnel langs vestre elvebredd. 

Flakk kraftstasjon (140,0 GWh, 1,41 kr/kWh) utnytter fallet 

mellom Natveitmagasinet og Lunden bro i Tovdalselva. Ved 

Natveit bygges en ca. 32 m høy dam som ved fylt magasin 

bringer vannstanden opp til kote 190. 
Rettåna i Oggevatns nordlige utløp, stenges og overføres til 

Dikeelv. Oggevatn reguleres l m. For overføring av avløpet 

fra Ljosevatn til Oggevatn må det bygges en kanal og et 

bekkeleie må utbedres for å ta den større vannføring. 

Boen kraftstasjon (57,6 GWh, 1,87 kr/kWh) utnytter fallet 

i elva fra ovenfor Boenfoss til kote O. på toppen av fos-

sen bygges en dam og vannet ledes i tunnel langs vestre elve-

bredd. 

Alternativ B - utbygging l eget vassdrag. 

I utbyggingen inngår de samme 6 reguleringsmagasinene som 

for alternativ A. Det må bygges 13 kraftstasjoner med en 

samlet installasjon på 217,5 MW. Gjennomsnittlig årsproduk-

sjon blir ca. 872,4 GWh. Utbyggingen er kostnadsberegnet 

t i l 1459, 7 mi Il. kr (l. l . 82) . Dette tilsvarer 1,78 kr/kWh 

som er innenfor kostnadsklasse Il B. 

For de øvre anleggene til og med dam Ardalen er utførelsen 

den samme for alternativ A. 

Fra inntaket i Ardalsmagasinet føres vannet l tunnel på vest-

siden av dalen til Vrålstadvatn med utnyttelse i Vrålstad 

kraftstasjon (198,6 GWh, 1,29 kr/kWh). 
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Tveit kraftstasjon (16,9 GWh, 2,41 kr/kWh) med inntak i 
Tveitvatn utnytter det meste av fallet i elva ned til Øvre 
Ramset jern. 

Tovdalselva videre er svært slak, og det utnyttes intet fall 
før Hynnekleiv. på toppen av Hauglandsfoss bygges en dam. 
Fra inntaket ledes vannet i tunnel ned til nordenden av 
Gauslåfjorden med utnyttelse i Hauglandsfoss kraftstasjon 
(66,9 GWh, 1,45 kr/kWh). 

For utnyttelse av fallet mellom Gauslåfjorden og Herefoss-
fjorden bygges Herefoss kraftstasjon (33,4 GWh, 1,95 
kr/kWh). 

Kraftstasjonene for strekningen videre nedover i Tovdalselva 
blir som for alternativ A. 
I Uldalsgreina blir det ikke lønnsomt å bygge ut kraftsta-
sJonene Risdal og Skripelandsfoss. 
trenger heller ikke utvidelse. 

Hanefossen kraftstasjon 

Stasjonene Skjeggedalsfoss og Hovland bygges som i alterna-
tiv A. 

En oversikt over eksisterende og foreslåtLe magasiner for 
begge utbyggingsalternativer vist i tabellform på s. 3-13. 

5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging 

Alternativ A. 

Avløpet fra feltene nord for dam Ardalen overføres til 
Skjeggedal. Feltene har et totalt areal på 272,2 km 2 med 
et midlere avløp på ca. 10,7 m3 /s. Dette innebærer at Tov-
dalselva i store deler av året vil være tørr ved Dale, ved 
Austenå vil avrenning fra restfeltet bidra til å opprett-
holde en midlere vannføring som tilsvarer 10 % av dagens 
midlere vannføring. Ved Hauglandsfoss vil midlere vann-
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føring være ca. 45 % av dagens nivå og ved innløpet i 
Herefossfjorden ca. 52 % av dagens nivå. 

Vesteråna, Hovlandsåna, Engelsåna, Rettåna og Dikeelv får 
sterkt redusert vannføring. 

Overføring av avløpet fra nedbørfeltene oppstrøms dammen l 

Ardalen medfører at midlere vannføring i Skjeggedalsåna 
øker med ca. 10,7 m3 /s nedstrøms utløpet fra Skjeggedal 
kraftstasjon. Det forutsettes at kraftproduksjonen fra 

skal tas ut som ca. 80 % vinterkraft (1.10.-
30.4.), og resten som sommerkraft. Ved Boen antas vann fø-
ringen i vinterhalvåret i gjennomsnitt å øke med 12-15 m) Is, 
mens vannføringen sommerstid blir 7-9 m) /s lavere enn i dag. 

Elvestrekninger med redusert vannføring får nedsatt resipiet-
kapasitet. Særlig nedstrøms tettstedet Birkeland kan redu-
sert sommervannføring gi nedsatt vannkvalitet og økende be-
groing. Redusert sommervannføring kan også påvirke forhol-
dene i Topdalsfjorden. 

Alternativ B. 

Utbygging etter dette alternativet medfører også sterkt 
redusert vannføring i Tovdalselva mellom dammen i Ardalen 
og Vråistadvatn (utløpet fra Vråistad kraftstasjon). 
Vannføringen videre nedover vassdraget vil ellers bli økt 
i vinterhalvåret og redusert sommerstid i forhold til i dag. 

I Sk]eggedalsåna vil det bli redusert vannføring på elve-
strekningen mellom utløpet av Småvatni og utløpet fra 
Sk]eggedalsfoss kraftstasjon. 

Det vises for øvrig til betraktningen under alternativ A. 
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på magasinene Grøssæ, Topsæ, Ardalen og Natveit blir det vanske-
ligere å ferdes på isen pga. oppsprekking i strandsonen og åpne 

råker. Også på mindre regulerte magasiner kan isforholdene bli 
dårligere. Dette gjelder for begge utbyggingsalternativ. 

Alternativ A. 

Det må ventes mer åpent vann og dårligere is l Skjeggedals-
Nedenfor Herefossfjorden vil elva stort sett gå åpen 

til forbi Boen. Videre ned til Topdalsfjorden kan det fort-

satt legge seg is. på Topdalsfjorden ventes ikke store end-

ringer i isens utbredelse, men en tendens mot tykkere og mer 
stabil is i kalde vintre. 

Ved flere av kraftstasjonene kan ventes isproblemer ved inn-

takene i harde kuldeperioder. 

Alternativ B. 

Det må ventes mer åpent vann og dårligere is i Tovdalselva 

mellom Vrålstad og Herefossfjorden. Nedenfor HerefossfJor-

den blir betraktningene som beskrevet under alternativ A. 

Klima (kartbilag 10) 

Alternativ A. 

Magasinene iArdalen og Natveit kan gi merkbare endringer 
i lokalklimaet. Om våren vil is og vann her forsinke tem-

peraturstigningen i de nederste luftlag. Om høsten vil 

magasinene representere et varmereservoar, noe som vil med-
føre noe høyere nattetemperatur i de lavere . a nlvaer. Før 
isleggingen i november og desember, vil det kunne dannes 

frostrøyk over magasinene i perioder med lave temperaturer. 

Den økte vintervannføringen l Skjeggedalsåna nedstrøms 

SkJeggedal kraftstasjon vil føre til at elva går åpen til 
Mjåvassfjorden. Også nedstrøms Herefossfjorden vil det bli 
mindre is enn nå. Over og like ved disse åpne elvestrekninger 
kan det dannes tåke/frostrøyk i kaldværssituasjoner 
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I Tovdalselva ovenfor Herefossfjorden vil det bli mer is 
enn i dag. på denne strekningen vil det bli mindre frost-
røyk enn nå, og like ved elvefaret kan det bli lavere tem-
peratur vinter og vår. 

I lavtliggende terreng langs Topdalsfjorden kan økt is-
hyppighet medføre lavere temperatur vinter og vår. 

Alternativ B. 

For magasinene i Ardalen og Natveit blir betraktningene 
som beskrevet under alternativ A. 
For Tovdalselva mellom Vrå Istad og Herefossfjorden blir be-
traktningene som for Skjeggedalsåna under alternativ A. 
For vassdraget nedenfor Herefossfjorden vises til betrakt-
ningene under alternativ A. 
For begge utbyggingsalternativ gjelder at det over åpne 
råker ved utløpet fra kraftstasjonene, kan dannes frost-
røyk vinterstid. 

Naturvern (kartbilag 2) 

Alternativ A. 

Tovdalsvassdraget er landets viktigste referanse for vur-
dering av forsuringsutvikling. Langtransporterte forurens-
ninger og deres virkninger overvåkes kontinuerlig. Vass-
draget er meget godt egnet som typeområde for mange fagfelt. 
Verdiene er særlig knyttet til Øvre Tovdal. 

Inngrepene som er planlagt i Øvre Tovdal vil redusere vass-
dragets referanseverdi betydelig, ved at vannføringen blir 
regulert. Samtidig blir Øvre Tovdals karakter vesentlig 
endret i botanisk, geologisk, ferskvannsbiologisk, zoologisk 
og landskapsmessig sammenheng. Hvert enkelt av disse inn-
grepene medfører meget store negative konsekvenser for natur-
verninteressene. 
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Utbygging av Flakk kraftstasjon medfører store negative 
konsekvenser. Resten av prosjektene i midtre og nedre del 
av vassdraget gir middels eller mindre konsekvenser hver 
for seg, men hvis alle gjennomføres, endres vassdragets 
krakter. Områdets typeverdi vil dermed reduseres betyde-
lig, og de negative konsekvensene blir store. 

Alternativ B. 

For naturverninteressene er det bare c sma forskjeller mel-
lom alternativ A og B. A gir imidlertid noe 
større landskapsmessige konflikter enn alternativ B. 

Friluftsliv (kartbilag 3) 

Alternativ A. 

Tovdalsvassdragets nedbørfelt spenner over et stort spekter 
av naturtyper med variert grad av påvirkning. således er 
også mulighetene for å drive friluftsliv gode og varierte. 
Nedbørfeltet dekker viktige områder for friluftsliv i fyl-
ket. 

Den øvre delen av nedbørfeltet har friluftsinteresser av 
nasjonal betydning da området er ;<::nyttet til et sammenhen-
gende turistløypenett fra Amli til Hardangervidda. Samtidig 
er disse områdene weekend- og dagsturomrader for lokalbe-
folkning og flere større hytteområder. Større sammehengende 
naturområder uten tekniske inngrep stadig og en 
utbygging i Øvre Tovdal vil ytterligere redusere opplevelsen 
av et større, sammenhengende naturområde i fylket. 

I de nedre deler av vassdraget det er tettere befolkec, 
er områdene som blir berørt viktige rekreasjons- og frilufts-
områder både for lokalbefolkning, hytter og for dagsutfart 
fra t.ettstedene kysten. 
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Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alternativ A. 

Vilt (kartbilag 4) 

Alternativ A. 

Full utbygging vil redusere hele Tovdalsvassdragets verdi 
som ty?e- og referanseområde sterkt. Størst verdiforand-
ring vil imidlertid utbyggingen av Øvre Tovdal gi. Veibyg-
ging, bygging av overføringslinjer, vannoverføringer, samt 
neddemming av Ardalen og regulering av Grøssæ og Topsæ, vil 

områdets karakter drastiskt. Områdets verdi som 
typeområde reduseres sterkt, og hele Tovdalsvassdragets 
verdi som et referanseområde for en naturlig viltbestand 
synker. 

Produksjonsverdien langs vassdraget vil ventelig 
som følge av de omfattende Dette sammen med 
skjemmende naturinngrep vil også kunne redusere vassdragets 
bruksverdi. 

Alternativ B. 

Utbygging etter dette alternativet vil også redusere vass-
dragets type-, referanse-, produksjons- og bruksverdi, men 
vil antakelig være noe mer skånsomt for viltet enn utbygging 
etter A. 
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Fisk (kartbilag 5) 

Alternativ A og B. 

Tovdalsvassdraget var inntil for fa ar siden kjent som et 
rikt vassdrag med stor produksjon av fisk og stor bruks-
verdi. Mange fiskearter er representert: Laks, aure, 
abbor, sik, lagesild, ål, trepigget stingsild, hav- og 
elveniøye. 

Laksen er na sa godt som utryddet, og auren er i sterk 
tilbakegang i store deler av vassdraget pa grunn av for-
suring. Som kompensasjon er det flere steder satt ut 
canadisk bekkerøye i fisketomme vann. 

Utbyggingsplanen omfatter tørrlegging, oppdemming og 
endret vannføringsmønster i det meste av vassdraget. 
Disse inngrep vil ytterligere forsterke de skadevirknin-
ger fisken i dag er utsatt for som følge av forsuring. 
Det vil bli nødvendig a gjennomføre betydelige kompensa-
sjonstiltak i form av kalking, fisketrapper, terskler, 
minstevannføring og utsetting av fisk. Kompensasjons-
tiltakene rna baseres pa de fiskeforholdene eksisterte 
før forsuringen satte inn. En utbygging som planene 
skisserer vil, om kompensasjonstiltak iverksettes, 
føre til reduksjon av vassdragets produks]ons- og bruks-
verdi. Vassdragets høye referanse- og typeverdi vil også 
bli sterkt redusert. 



5 11 

(kartbilag 6) 

Alternativ A. 

Det er bosatt ca. 6300 personer innenfor vassdragets ned-
børfelt. 

En utbygging medfører at grendene Dale og Austenå i Tovdal 
må skaffes ny vannforsyning. Det kan videre bli aktuelt å 
gjennomføre kompensasjonstiltak av hensyn til vannforsynings-
forholdene Q pa Dølemo, Svenes, Herefoss, Vatnestraum, ved 
Boen Bruk, på Straume i Setesdal og Høgeli l Skjeggedal. 
Dersom kompensasjonstiltak gjennomføres antas en utbygging 
i liten grad å påvirke vannforsyningsforholdene i vassdra-
gets nedbørfelt. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alternativ A, da 
utbygging etter dette alternativet vil føre til redusert 
sommervannføring i Tovdalselva ovenfor Herefossfjorden. 

(kartbilag 7) 

Alternativ A. 

Redusert sommervannføring vil gjøre Tovdalselva mindre egnet 
som resipient på strekningen mellom utløpet i Topdalsfjorden 
og Herefoss. Spesielt elveavsnittet nedstrøms Birkeland vil 
bli mindre egnet som resipient. 

Uldalsvassdraget vil l liten grad få endret verdi som resi-
pient ved utbygging. 

Tovdalselva oppstrøms Herefoss vil få permanent redusert 
vannføring og bli klart mindre egnet som resipient. Dette 
antas i mindre grad a komme i konflikt med dagens resipient-
interesser langs vassdraget, med unntak av grendene Austenå 
og Dale. 
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Alternativ B. 

For vassdraget opp til Herefoss blir betraktningene som be-
skrivet under alternativ A. 

Tovdalselva opp strøms Herefoss vil ved utbygging etter 
dette alternativet få redusert resipientkapasitet i sommer-
sesongen i forhold til i dag. Vassdragets verdi som resi-
pient blir imidlertid mindre redusert ved utbygging etter 
dette alternativet enn ved utbygging etter alternativ A. 
Oppstrøms Vråistadvatn blir imidlertid forholdene like ved 
begge utbyggingsalternativ. 

Skjeggedalsåna blir mindre egnet som resipient mellom ut-
løpet av Småvatni og utløpet fra Skjeggedalsfoss kraftsta-
sJon ved Risdal. Nedstrøms Risdal vil en utbygging i liten 
grad endre vassdragets verdi som resipient. 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at Rettåna, Engels-
åna, Hovlandsåna og Vesteråna blir lite egnet som resipien-
ter. 

Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Alternativ A. 
Tovdalsvassdraget har en rik og variert kulturminnebestand 
som dekker et langt tidsrom. Det er egnet som typevassdrag 
for Aust-Agder, til dels også for et større område i Sør-
Norge. Spesielt interessante er de usedvanlig mange stein-
alderboplassene, ødegrenda i Ardalen fra jernalder/middel-
alder som senere ble stølsgrend, bygningsmiljøet fra omkring 
1900 og kulturminnene knyttet til tømmerfløting. Tovdals-
vassdraget er - i motsetning til omkringliggende vassdrag -
lite berørt av moderne tekniske inngrep. Ved utbygging vil 
svært mange kulturminner bli ødelagt og kulturlandskapet 
sterkt forringet. 
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Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alternativ A. 

Jordbruk (kartbilag 9) 

Alternativ A. 

En utbygging vil medføre både negative og positive virk-
ninger for jordbruksinteressene i området. De alvorligste 
negative virkninger er at selve produksjonspotensialet for 
jordbruksnæringa blir redusert ved neddemming/forsumping 
av produktive arealer. Positive virkninger er at mulighe-
tene for utnytting av jordbruksressursene i enkelte områder 
vil bedres ved utbygging. Senking/redusert vannføring og 
kanalisering vil gjøre dyrking lettere, kompensasjonsveier 
vil gi dyrkbare areal veiløsning. 

En betydelig positiv effekt for jordbruket vil være at flom-
forholdene blir bedret ved en utbygging. 

Samlet sett synes en utbygging å påføre produksjonspotensi-
alet i jordbruket en verdiendring i negativ retning. 

Alternativ B. 

En utbygging etter dette alternativet vil påføre produksjons-
potensialet i jordbruket en større negativ verdiendring enn 
ved utbygging etter alternativ A. 

(kartbilag 9) 

Alternativ A. 

Utbygging vil føre til tap av 6-7000 dekar produktiv skogs-
mark med en produksjonsevne på nær 2000 m) 

, 
pr. ar. 
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Tap av isveier medfører vanskeliggjort atkomst til tilstøt-
ende skogarealer. 

En utbygging medfører tap av muligheten for å ta opp igjen 
gjennomgående fløtning i vassdraget. 

De skisserte kraftlinjene vil gi driftsmessige ulemper for 
tilstøtende skogarealer. 

Skogbruket får store fordeler ved anlegg av kompensasjons-
og anleggsveier. Det planlagte veinett vil ha betydning 
for drift av ca. 200.000 dekar skog. 

Samlet vil en utbygging gl en meget stor verdiøkning for 
skogbruket i nedbørfeltet. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskreveL under alternativ A. 

Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til nedbørfeltet. 

(kartbilag 9) 

Alternativ A. 

Jordbruksarealer langs Skjeggedalsåna og Tovdalselva er ut-
satt for oversvømmelser ved flom. Mindre erosjonsproblemer 
forekommer på enkelte partier, men en har ikke kJennskap 
til store erosjonsproblemer. 

Ved utbygging er det ventet at magasinering som angitt vil 
gunstig effekt for flomforholdene i sin alminnelighet, og 
dermed også for erOSJonsforholdene. Økt vintervannføring 
vil kunne skape erosjonsproblemer i Skjeggedalsåna. 



5 15 

Alternativ B. 

Betraktningene blir som beskrevet under alternativ A. 

Utbygging etter alternativ B antas imidlertid å kunne gi 

større erosjonsproblemer i Tovdalselva enn det som kan 

ventes i Skjeggedalsåna ved utbygging etter alternativ A. 

Alterr:.ativ A. 

Endrete isforhold vil vanskeliggjøre bruk av isveier maga-

siner og enkelte Det vil dessuten bli 

ulemper for båttrafikken når rnagaslnene er ned-

tappet4 

Ucbygging medfører at det bygges ca. 49 \m med anleggsveier. 

Utover dette er det som kom?ensasjon for caote flotningsmu-

lLgnecer, enighec om at ucbygger be\aster av C3. 137 
km skogsbilvei og C3. 20 km 

Utbygging etter dette altern3civet vil L sear gr3c 

.3 o C il 2. :.! :2 r -

Det 
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Alternativ A. 

En utbygging av kraftprosjektet vil få en relativt beskje-
den virkning for den regionale økonomien. Mest i kraft 
av å være en Ustabil" aktivitet over 15 år. også svært 
avhengig av i hvilken grad næringslivet lokalt klarer å 
utnytte situasjonen. 
Avhengig av fordeling mellom kommunene vil enkelte kunne 
øke sine inntekter betydelig. 
I inntekts-, formue- og eiendomsskatt fra kraftanlegget 
kan en regne med at regionen får mellom 12,7 og 18,2 mill. 
kr. pr. år. Dette overstiger det "regionen mottar" i 
skatteutjamningsmidler i dag. Eventuelt bortfall av disse 
midler samt reduksjon av tilskottsprosenten til undervis-
ning med ca. 10 prosent, kan likevel medføre at nettoef-
fekten blir redusert med ca. 14,3 mill. kr. pr. a ar. I 

tillegg til dette kommer inntekter fra konsesjonsavgifter 
og eventuelle gevinster fra salg av konsesjonskraft. 
Anlegget vil under utbyggingsperioden på 15 år, i gJennom-
snitt sysselsette ca. 100 personer fra regionen. 
Det kan regnes med ca. 50 varige arbeidsplasser ved kraft-
anlegget. 

Alternativ B. 

Betraktningene blir i hovedsak som beskrevet under alt. A. 
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vurdering av prosj ek,et isolert. Konsekvensvurderingene v il/ kan for fl ere Interesser/ temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter I Samlet Plan. 
Følgenae k lassi f isenngsnøkkel bli r brukt: 

MEGE r 
.,rORE S TORE MIODE LS SMA 

NG EN 
f''lSlfiV E 

NEGAi IV E 
<ON SU'I ENS ER 

, NEGAriV E KONS H I.iENS" R 

3 Klasslfisermg av datagrunnlag. 
Følgende kl asslfisenngsnøkkel bl ir brukt: 
A ' Meget godt. 8 . Godt C: Mldde!s. O: Mindre tilfredsstillende. 

"' ID DELS 

• 

., r ORE 
MEG ET 
s r OilE 



)amlatpkln OMRADEKLASSIF1SERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: III Tovdalselva Alternativ: B Vassdrag: Tovdalselva 
Fylke(r): Aust- og Vest-Agder Kommune(r): Birkenes, Iveland, Froland,Amli l Evje eg Homne: 

Telemark. . Byq land Valle, Kristiansand Fvresc'l21 

Maks. ytelse (MW): 217,5 Spesifikk kostnad (kr./kWh): l, 78 (pr.1.1.82) 
Midlere årsproduksjon (GWh/år): 872,4 Kostnadsklasse: Il B (pr. 1.1.82) 

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader 
verdi før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag 

Naturvern **** Meget store neg. A I 
I 

Friluftsliv **** ! Meget store neg. B I 

Vilt **** i Meget store neg. B I I 

Fisk ***7< I Meget store neg. B I 
Vannforsyning lB Små negative B I 

! 

Vern mot forurensning Middels negative B i I 
I 

**** I Meget store A/B i 
I neg. I 

Kulturminnevern I 

Store 
negative A I Jordbruk 

Jord- og skogbruk Store positive A I Skogbruk 

Reindrift Ingen int. 

Flom- og erosjonssikring Små positive C 

Transport Store positive B 

Is og vanntemperatur negative B I 

Klima Middels negative B 
I I 
I 

Regionaløkonomi 

Betraktningene blir l hovedsak som beskrevet under alt. iL 

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle Klassifisenngsnøkke/: 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering .... Meget høy verdi 
er er nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere Interesser. f.eks. ... Høy verdi 
naturvern og friluftsliv. .. Middels verdi . Liten; Ingen '/erdi 

2 Fore/ap/ge konsekvenser av evt. utbyggIng: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert pa en 
vurdering av prosjektet isolert Konsekvensvurderingene vil/kan for flere Interesser/temaer endres nar 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassIfiseringsnøkkel blir 

INGEN 
POSITIVE 

ELLER 
MEGEf ,'jEGATIVE ,',1E':JET 
srORE s rORE MIDDELS SMA 3MA MIDDELS ST8RE STORE 
I i I ! i I I 

NEGATIVE POSITIVE KONSEKVE,\JSE;I 
1--

3 Klassifisering av datagrunnlag. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir bruk,: 
A Meget godt. B Godt. e. Middels. O: Mindre tilfredsstillende. 
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6 KONSESJONSBEHANDLINGEN AV TOVDALSVASSDRAGET 

6.1 Søknaden 

Aust-Agder Kraftverk har i søknad av 5.6.1978 søkt om til-
latelse etter vassdragslovgivningen til regulering og ut-
bygging av Tovdalsvassdraget. 

6.2 Forskjeller mellom prosjektutformingen i konsesjonssøk-
naden og Samlet Plan-prosjektet 

Det omsøkte prosjekt er sammenfallende med Samlet Plan-pros-
jektet. 

6.3 Status i konsesjonsbehandlingen 

Søknaden ble sendt på høring av Vassdragsdirektoratet den 
14.8.1978. Med unntak av Direktoratet ror vilt og ferskvanns-
fisk og Statens forurensningstilsyn er uttalelsene innkommet. 
Hovedstyret i NVE har ikke sluttbehandlet saken. 

6.4 Innkomne uttalelser 

Amli kommune har med 20 mot l stemme vedtatt å tilrå utbyg-
glng-av vassdraget. 

I valg mellom alternativene har kommunene med 14 mot 7 stemmer 
anbefalt alternativ B. Det er knyttet en rekke vilkår til 
tilrådingen, bl.a. om næringsfond, fiskefond, etablering av 
arbeidsplasser, minstevannføring, veibygging, tiltak av 
jordbrukshensyn m.v. 

Froland har prinspalt gatt inn for utbygging etter 
alternativ A, subsidiert etter alternativ B. Det er tilknyt-
tet krav om bl.a. næringsfond, fiskefond, avkloakkering og 
vannforsyning, terskelbygging, lokalisering av arbeidsplasser 
og veibygging. 
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Birkenes kommune har anbefalt utbygging etter søknaden på 
vilkår bl.a. om bygging av skogsbilveier, traktorveier, 
næringsfond, vilt- og fiskefond, tiltak av hensyn til resi-
pientforhold og vannforsyning og varige arbeidsplasser. 

... 
Bygland kommune går betinget irrot konsesjon, men krever en rekke vil-
kår dersom konsesjon blir gitt bl.a. om arbeidsplasser, 
veibygging til forbindelse med Fyresdal, fondsavsetninger, 
omfattende fiskerivilkår. 

Evje og Hornnes kommune tilrår at alternativ B blir vulgt og 
stiller bl.a. krav omnæringsfond og vannforsyning. 

Iveland kommune anbefaler søknaden på Vlsse vilkår bl.a. om 
næringsfond og vannforsyning. 

Valle kommune tilrår at søknaden imøtekommes mot en nærmere 
angitt forflytting av magasin. 

Vennesla kommune har ingen merknader. 

Kristiansand kommune har med 41 mot 3S stemmer ikke motsatt 
seg en utbygging med unntak av Boenfossen. 

tilrår konsesjon gitt på nærmere angitte 
vilkår bl.a. om veibygging, næringsfond, fiskepleie. 

Fylkesmannen i Aust-Agder peker på at Fylkeskommunen har 
anbefalt utbygging etter alternativ A, men tar selv ikke 
standpunkt, og mener det må gjøres av Regjering og Storting 

i den konfliktsituasjon en har mellom utbygging og vern av 
vassdrag. 

Fylkesmannen i Telemark tar heller ikke standpunkt da Tele-
mark er lite berørt av planene. 

Det er også innkommet en rekke protester mot utbyggingspla-
nene fra enkeltpersoner særlig tilknyttet Ogge-området. 
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Samarbeidsrådet for naturvernsaker går sterkt imot søknaden. 

Universitetets Oldsaksamling går sterkt imot søknaden ut fra 
de fornminner som er registrert i vassdraget. 

Aust-Agder Fylkeslandbruksstyre går ikke imot at alternativ A -
overføring til Skjeggedal - blir valgt på visse vilkår bl.a.: 

l) HRV for inntak Grytefoss kraftstasjon må i vintersesongen 
senkes minst 0,5 m til kote 44,0 og 1,25 til kote 43,25 i 
tiden l. mai til 15. oktober. 

2) HRV i Natveitmagasinet må ikke settes høyere enn til kote 
190. 

3) Kraftverket må delta med tilskott til senking av Hauge-
landsfossen og Tveitfossen. 

For øvrig ble pekt på behov for tiltak som jordvanningsanlegg, 
pumpeverk ved 30en, bygging av skogsbilveier, og tiltak som 
fiskepleie. 

Fra turist- og friluftsorganisasjoner foreligger en rekke 
protester mot realisering av planene. 
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7 KILDER 

Denne vassdragsrapporten bygger på følgende fagrapporter 
(for opplysninger om primærkilder henvises til fagrapportene). 

Fisk. Fagrapport utarbeidet av fiskerikonsulent Dag Matzow 
og konsulent Leif M. Sættem, Fylkesmannen i Aust-Agder, 
Miljøvernavdelingen. 1984. 

Flom- og erosjonssikring. Fagrapport utarbeidet av ingeniør 
Jakob Gjerde, NVE-Forbygningsavdelingen. 1984. 

Friluftsliv. Fagrapport utarbeidet av frilufts- og natur-
vernkonsulent Aud Castberg, Fylkesmannen i Aust-Agder, 
Miljøvernavdelingen. 1984. 

Is og vanntemperatur. Fagrapport utarbeidet av førstehydrolog 
Arve M. Tvede, NVE-Iskontoret. 1984. 

Jordbruk. Fagrapport utarbeidet av Fylkeslandbrukskontoret 
i Aust-Agder, Jordbruksetaten. 1984. 

Klima. Fagrapport utarbeidet av statsmeteorolog Eirik J. 

Førland, Det norske meteorologiske institutt. 1984. 

Kulturminnevern .. Fagrapport utarbeidet av prosjektleder 
Anne-Berit ø. Borchgrevink og fagkonsulent Lil Gustaf-
son, Miljøverndepartementet. 1984. 

Naturvern. Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. 
Svalestad, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernav-
delingen. 1984. 

Regional økonomi 
Sandvika. 

(kap. 4.12). 
1984. 

Utarbeidet av Asplan A/S, 

Skogbruk. Fagrapport utarbeidet av Fylkeslandbrukskontoret 
i Aust-Agder, Skogbruksetaten. 1984. 
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Vannforsyning og vern mot forurensning. Fagrapport utar-
beidet av prosjektmedarbeider Tom Egerhei, Fylkes-
mannen i Aust-Agder. 1984. 

Vasskraftprosjektene (kap. 3). Utarbeidet av Ingeniør A. B. 

Vilt. 

Berdal A/S, Høvik. 1984. 

Fagrapport utarbeidet av konsulent Bjørn Bjerke 
Larsen, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavde-
lingen. 1984. 

(Øvrige avsnitt i vassdragsrapporten er utarbeidet av 
prosjektmedarbeider Tom Egerhei, Fylkesmannen i Aust-Agder). 



l VEDLEGG 

PROSJEKT 08 AUSTENÅ 
\ 

I NVE's småkraftbeskrivelse for Aust-Agder. (Aust-Agder. 
Nyttbar vasskraft. Mindre kraftkilder pr. 1.1.81) er om-
talt prosjektet Austenå (jfr. kartvedlegg A). 

Det er sett på mulighetene til å utnytte et brutto fall på 
ca. 390 mme110m Nasvatn og Tovdalselva ved Breidf]ordbukti 
like nord for Hillestad. Nasvatn har et nedbørfelt på ca. 
16 km 2 og midlere avrenning på ca. 0,6 m)/s. Kraftstasjonen 
er tenkt anlagt like nordøst for Breidfjordbukti. Stasjonen 
er forutsatt å få en installasjon på 6 MW med maksimal sluke-
evne på 1,8 m3 /s. I Nasvatn er det forutsatt etablert et 
magasln på hele 20 mill. m). Midlere årsproduksjon er bereg-
net til 18,0 GWh. Spesifikk kostnad (kr/kWh) er ikke oppgitt, 
men det er opplyst at denne vil være innenfor kostnadsklasse 
III (pr. 1.1.78). 

Beskrivelsen av prosjektet i NVE's rapport er mangelfull: 

Det er ikke nevnt hvilken regulering som må gjennomføres l 
Nasvatn for å etablere et magasin på 20 mill. m). 

- Det er ikke nevnt om driftsvannveiene er tenkt utført som 
tunneler eller rørgate. 

Det er ikke nevnt om kraftstasjonen er tenkt som anlegg l 
fjell eller i dagen. 

- Utbyggingen er ikke kostnadsberegnet. 

Det er i konsesjonssøknaden (jfr. også kap. 3 foran) forutsatt 
annen bruk av Nasvatn. Nasvatn er foreslått regulert l m. 
Magasinet (2,4 mill. m)) er forutsatt nyttet til å sikre en 
minstevannføring på 350 lis i Tovdalselva ved Tveitvatn i 
sommersesongen. 
(utløpsbekken) . 

Vannføringen vil bli sluppet i Kvennåni 
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Da beskrivelsen av prosjektet Austenå i NVE's rapport er 
såvidt mangelfull og ikke i samsvar med konsesjonssøknaden, 
har en ikke gått nærmere inn på å vurdere virkningene av 
en eventuell utbygging. Det kan imidlertid nevnes at en 
utbygging vil medføre tørrlegging av Kvennåni. 

Dette vil komme i konflikt med planene om å skaffe ny vann-
forsyning til Austenågrenda fra bekkeinntak i Kvennåni. 



KARTVEDLEGG A 
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