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JORDALSBØ.

l

NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN

Utbyggingsprosjektet berører Sørånivassdraget i Bygland
kommune.

Sørånivassdraget har ved utløpet av Jordalsvatn

et nedbørfelt på 51,1 km 2

•

En liten del av nedbørfeltet

ligger i Amli kommune, Aust-Agder.

Søråni renner ved Jor-

dalsbø sammen med Nordåni og munner ut i Byglandsfjorden
ved Bygland.

Vassdraget ligger i nedbørfeltet til Otra,

som munner ut i sjøen ved Kristiansand, Vest-Agder.
Nedbørfeltets beliggenhet er vist i figur l neste side.

1.1.2.1

Berggrunnsgeologi

Berggrunnen i området tilhører det store sørnorske grunnfjellsområdet, og er av prekambrisk alder.

Berggrunnen er

i grove trekk sammensatt av kvartsitter fra "Telemarkssuiten" og kvartsrike gneiser fra "Agderkomplekset".
Bergartene er dels meget motstandsdyktige mot forvitring.
Mineralske råstoffer, naturstein eller malmforekomster er
ikke kjent fra nedbørfeltet.
på strekningen Bygland - Sandnes - Araksbø utenfor nedbørfeltet i vest, er kjent forekomster av molybdenglans og
kopperkis.
1.1.2.2

Geomorfologi - Storformer

Landskapet i nedbørfeltet er et bølget åslandskap med relativt små høydeforskjeller (ca. 500-800 m.o.h.).
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1.1.2.3

2

Kvartærgeologi

I høyereliggende deler av nedbørfeltet finnes bare tynne
og usammenhengende bunnmoreneavsetninger.
I Jordalsbø finnes mektige bunnmoreneavsetninger.

I Byg-

land er det utformet et terrasselandskap i breelv- og elveavsatte løsmasser.

Det foreligger ikke meteorologiske data fra selve nedbørfeltet.

Nærmeste målestasjon er Byglandsfjord.

Normal årsnedbør i nedbørfeltet er 1100-1500 mm med mest
nedbør i sørlige og høyereliggende områder.

Nedbørmengden

på Byglandsfjord er normalt minst i mars med 55 mm og størst
i november med 170 mm.

I perioden f.o.m.

april t.o.m. sep-

tember er det normalt 63 døgn med mer enn l mm nedbør, hvorav 20 døgn har mer enn 10 mm nedbør.
Månedsmiddeltemperaturen på Bygland er normalt under O°C
f.o.m. desember t.o.m. mars.

Varmeste måned er juli med

normal middeltemperatur på 15,9°C.

I alle årets måneder,

unntatt juli, forekommer temperatur under O°C.
Vekstsesongen - definert som antall dager med døgnmiddeltemperatur over 6°C - er omkring 170 dager.
Alle vann i området blir isdekt om vinteren.
Middelavrenningen i området er omkring 35 1/km 2 .s.
Berggrunnen i området består av tungt forvitrelige grunnfjellsbergarter,

som frigir lite næringsstoffer og som har

liten nøytraliserende virkning på sure komponenter.
vassdraget varierer mellom 4,7 og 5,0.

pH i

l

3

Vassdraget må ut fra kjennskap til berggrunnsgeologiske
forhold og makrofyttvegetasjonens sammensetning
seres som næringsfattig.

Over tregrensen dominerer artsfattig og ensformig myr- og
lyngheivegetasjon.

I lavereliggende deler av nedbørfeltet

står mye glissen furuskog med isprengte bestander av bjørk.
Bjørkeskogbeltet er lite framtredende.
I lavereliggende deler forekommer flekker med kulturpåvirket vegetasjon der det tidligere har vært stølsdrift.

Arealfordelingen i nedbørfeltet framgår av tabell 1.1 og kartbilag 9.
Tabell 1.1

Arealfordeling i nedbørfeltet til Jordalsvatn
(etter data fra Fylkeslandbrukskontoret i AustAgder) .

Dyrkbar mark

1,3

Skog (høy og lav bonitet)
Annet areal (myr,
Totalt

lynghei, vann)

3
45,8

4
46,8

Sl, l

"
"

l

4

Anleggsvirksomheten vil foregå i Bygland kommune.

Dagpend-

lingsområdet består i

tillegg til Bygland av kommunene Evje

og Hornnes, og Valle.

Som fellesbetegnelse på kommunene i

dagpendlingsområdet brukes heretter "regionen".
Tabell 1.2

Utvikling i

folketallet fra 1900 fram til 1982,

utgangen av året.
Evje og Hornnes

Ar

Bygland

Valle

Regionen

1900

2120

2149

1720

5989

1946

3082

1954

1714

6750

1970

2930

1552

1444

5926

1980

3257

1554

1488

6299

1982

3415

1549

1490

6454

Kilde:

Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.3

Naturlig tilvekst, flytting og samla tilvekt i
gjennomsnitt for årene 1980-82.
Evje og Hornnes

Bygland

Valle

Fylket

Naturlig
tilvekst

0,5

-0,4

-0,8

0,3

Netto
flytting

1,7

0,3

0,9

1,0

Samla
tilvekst

2,1

-0,1

0,1

1,2

Kilde:

Statistisk sentralbyrå.

%,

l
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Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Bygland kommune har hatt
stor nedgang i

folkemengden siste århundre.

1970 har nedgangen vært mindre markert.

Etter omkring

Evje og Hornnes er

den av kommunene i regionen som har hatt størst befolkningsvekst i perioden etter 1970, mens Valle kommune har hatt
relativt stabilt folketall i perioden.
I henhold til prognosen i tabell 1.4 vil samtlige kommuner i
regionen få en svak økning i

folketallet fram mot år 2000.

Det må imidlertid presiseres at prognosen for folketallet i
år 2000 bygger på bestemte forutsetninger som bl.a. vil avhenge av sysselsettingssituasjonen i kommunen og nabokommunene.
Tabell

1.4

Folketallet i kommunen pr. 31.12.1982 og framskriving av folketallet i kommunene, fordelt på
aldersklasser.

Alt. Kl 82 - naturlig tilvekst
c

pluss flytting ut fra flyttetendensen siste 3 ar.

Kommune

Tot

1982

1990

2000

0- 16-

0- 16-

0- 16-

15 66 67+

Tot

15 66 67+

Tot.

15 66 67+

---------------------------------._----.----------------

Evje og
Hornnes

3415

25 60 15

3515

22 63 15

3487

21 64 15

Bygland

1549

21 58 21

1638

22 58 20

1663

22 62 16

Valle

1490

21 59 20

1530

20 60 20

1526

22 60 18

Regionen

6454

23 60 17

6683

22 61 17

6676

22 63 16

92738

25 61 14

99208

23 63 15 105992

22 65 13

Fylket

Kilde:

Statistisk sentralbyrå.

Det er ingen bosetting innenfor den delen av nedbørfeltet som
er tenkt utnyttet til kraftproduksjon.

Bosettingen langs

vassdraget er knyttet til grendene Jordalsbø og Lii hvor det
er bosatt ca. 70 personer.

Vassdraget munner ut i ByglandS-

fjorden ved Bygland tettsted som har ca. 360 innbyggere.

l
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Anleggsområdet ligger i Jordalsbø ca. 3 km nord for Bygland
sentrum.

Fra anleggsområdet er det ca. 60 km langs riksvei

12 til Valle sentrum og ca. 44 km langs riksvei 12 til Evje
sentrum.
1. 2.2

Av tabell 1.5 framgår fordelingen av de yrkesaktive på ulike
Arbeidskraftregnskap for

næringer i kommunene i regionen.
kommunene framgår av tabell 1.6.

Tabell

1.5

Yrkes.Jklivc',

19)0

(j

.L (l

~ll-

p,lrentC!i)

Ul]

O<j

over,

t!ller ,,,t'I itj'J oq

lIr
Y.ommune

f'llenn

kJønll,

Over SOO timer.

1.'J!J0.

Kvinner

'l'ClL ,,11-

1171(1210)

lllhl'I'-

11J't- 1

nq

Ih.'l'YV.

i

Ild.

Uyqg/
an1.

Vdceh.

'l'ransp.

m.m.

Off/priv.
tjeneste

Evje og
Hornnes

759

(851)

4U (3','))

Bygland

313

(401)

209(236)

V~11e

367

(424)

l

~

l ( 221 )

l O (20)

10(10)

11 (12)

10(8)

6 (8)

52(39)

522

(637 )

1 B (33 )

l l

(8 )

10 (16)

6 (';)

10(8)

44 (27 )

558

( (, ,1', )

L 3 ( ',l)

'l

("I)

29 ( 17)

7 (6)

'J (6)

23(12)

-

Regionen 1439(1676)

Bl 2 (H 16)

Fy l kc t

2 O 9 J 7 IL 18 3 'l)

Kilde:

Folke- ug bOliytellilly"ne

10 8 77 ( H2',3)

n,)I(2492)

] l ti

1':>(31)

14 ( 3 O() 'J LI

1~7U

ug llJHO.

7 ( 14 )

S!:~U.

. _ .. -

~---

.

'~-'-~'------'-"-

~--

~-

- ---.---

(9 )

15 (14)

8 (7)

8 (8)

43(29)

24 ( 24 )

12 ( 11 )

12 ( 11)

11 ( 14)

34 ( 22)
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l

Tabell 1.6

7

Arbeidskraftregnskap for kommunene.
Alle tall for 1980.
Evje og Hornnes

Tilbud arb.kraft

Bygland

Valle

1191

529

565

20

7

7

1171

522

558

- Utpendling

70

171

74

+ Innpen dling

85

154

47

1186

505

531

.- Arbeidsløshet
Sysselsatte bosatt i kommunen

Ettersp. arb.kraft

Kilde:

Folke- og boligtellinga 1980.

SSB.

Fra 1980 til 1982 har det vært en økning i
regionen , fra 34 til 44 i
økningen vært størst i
1982 mot 7 i

snitt i

arbeidsløsheten i

gjennomsnitt for året.

Valle med 13 arbeidsløse i

1980.

Relativt har
gJennom-

Bygland er imidlertid den av kom-

munene

~

regionen som antas å få størst sysselsettingspro-

blemer

~

årene framover.

For å opprettholde nåværende status

på arbeidsmarkedet antas det å være nødvendig med tilførsel
av 22 arbeidsplasser pr. år fram til 1987.

Bygland har på

bakgrunn av nedtrapping ved Landeskogen (Diakonforbundets
hje m for psykisk utviklingshemmede) og nedleggelse av et par
bedri ft er fått spes iel t høy prioritet i

fy lk ets distrikts-

politikk.
I samtlige av kommunene er sysselsett i ngen i primærnæringene
om lag halvert i perioden fra 1970 til 1980 (jfr.

tabell l.S).

Næringen har imidlertid fortsatt en sentral stilling med gjennomsnittlig 15 % av de sysse l satte i regionen i 1980.
Totalt jordbruksareal i
87 % er fulldyrka.
43 daa.

regio n en er 22947 daa , hvorav ca.

Gjennomsnittlig bruksstørrelse er ca.

Kun 6 % av brukene har mer enn 100 daa jordb ruksareal.

Størstedele n av brukene har noe skogareal.

For 39 % av eien-

dommene er det produktive skogarealet under 250 daa, mens 25 %
()v eiendommene har. mer enn 1000 dlla produktiv skog.

l
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Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig i regionen.
Kun

på ca. 39 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinn-

tekten fra gårdsdriften.
Antall

Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket

bruk

527

Kilde:

prosent

166

10-49

50-89

156

103

90+
102

Landbrukstellinga 1979.

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag
35 % av sysselsettingen i regionen i 1980, mot ca. 33 % i 1970.
Regionen har samlet flere bedrifter og selskaper som en eventuell kraftutbygging vil kunne dra nytte av.

Bedrifter og

selskaper innen regionen vil kunne utføre nødvendig transportarbeid.

Det samme gjelder levering av sand, pukk, grus og

tømmerprodukter samt entreprenørvirksomhet.

I forbindelse

med de pågående kraftutbyggingsarbeider i øvre Otra, er det
etablert et miljø for større anleggsarbeider i regionen.

Det

gjelder i særlig grad for Valle kommune hvor hele 29 % av de
yrkesaktive i 1982 var sysselsatt innen bygg- og anleggs sektoren.

I 1982 var totalt 83 personer med tilhørighet i regi-

onen sysselsatt ved anleggene i øvre Otra.
1.2.3

Kommunale ressurser.

Kommunenes inntekter og utgifter pr. innbygger i 1981 framgår av tabell 1.7
Regional økonomi.

Tabellen blir nærmere omtalt i kap. 4.12

l

Tabell 1.7

9

Kommuneregnskaper 1981.
Evje og Hornnes

Bygland

Valle

Fylket

---------------------------.--------_._-.- - - - - - - - . _ - - - - - - - -

Folketall
31.12.1981

3358

1531

1497

91563

(kr. pr. innbygger)
Skatter og
alm. avgift.

3772

3871

7888

4090

Skatteutjamn.

521

1535

O

295

Overf. til
undervisn.

767

1258

709

822

Driftsinnt.*

7589

10728

12992

7466

Driftsutg.**

7137

10763

10904

6681

Utg. nybygg/
nye anlegg**

1706

1337

5178

1512

Lånegjeld

7852

7347

8457

Renter/avdr. i
% av skatter
og skatteutj.

28

19

14

tilskudd
undervisning

65

80

50

%

Kilde:

*

Statistisk sentralbyrå.

Inkl. skatter, overføringer, ekskl. kommunens forretningsdrift.

** Ekskl. kommunens forretningsdrift.
Boligbyggingen i regionens kommuner har særlig i Bygland og
Valle variert noe fra år til år,
Tabell 1.8

jfr. tabell 1.8.

Leiligheter tatt i bruk.
Evje og Hornnes

Bygland

Valle

1978-80
(gj.snitt)

39

23

14

1981

39

16

14

1982

38

16

21

Kilde:

Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87.

l
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En eventuell kraftutbygging vil hovedsakelig gi virkninger
i Bygland kommune.

En utbygging vil imidlertid være av

såvidt lite omfang at det ikke er påkrevet med endringer i
kommunens planlagte boligbygging.

Kommunens kapasitet innen

skolesektoren vil også være tilstrekkelig.
Varehandelstilbudet i kommunen vil bli utvidet ved etablering
av Byglandstun.
Kommunen har tilrettelagt industriområde

på Nesmoen (100 daa).

2

2

l

BRUKS FORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET
(kartbilag 10)

Isforholdene på Byglandsfjorden er kartlagt gjennom mange år.
Det foreligger ikke målinger av vanntemperatur eller isforhold fra Sørånis nedbørfelt.
Det foregår tømmertransport over isen på Jordalsvatn og Eksæ.
2.1

Naturvern

(kartbilag 2)

Området kjennetegnes ved sin vegetasjon og landskap som er
typisk for regionen.

Størstedelen av nedbørfeltet er et

bølget åslandskap i høydelaget 500-800 m.o.h.
området for det meste treløst.

Over 700 m er

I øvrige deler av nedbørfel-

tet står det mye glissen lyng-furuskog.

Geologiske forhold

legger grunnlaget for en gjennomgående arts fattig og karrig
vegetasjon.

Over tregrensen er det myr- og lyngheivegetasjon

som dominerer.

Vannene i området er fattig på vegetasjon.

Det er liten skala i landskapet og det er således variert og
opplevelsesrikt å ferdes i uten at markerte enkeltelementer
er framtredende.
Jordalsvatn er verdifullt m.h.t. fuglefauna.

I lokal sammen-

heng spiller området en betydelig rolle som hckkc- og tilholdssted for våtmarksfugler.

Området synes å ha en mindre

viktig funksjon som rasteplass under vår- og høsttrekket for
de samme artene.

Svartand, rødstilk og grønnstilk er blant

de våtmarksfugler som hekker ved Jordalsvatn.
Ved nordvestbredden av vannet vokser den relativt sjeldne
plantearten myrkråkefot i anseelig antall.
Området er en del kulturpåvirket.

Gamle støler og uteløer

vitner om tidligere stølsdrift og uteslåtter.
området som utmarksbeite for sau.

I dag nyttes

2
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Jordalsvatn har lokalt en viktig funksjon som hekke- og tilholdssted for våtmarksfugler, særlig svartand, rødstilk og
grønnstilk.
Myrkråkefot finnes ved dette vannet.
2.1.3

Referanseområder

Nedbørfeltet er lite preget av inngrep og kan tjene som
referanse for lite påvirket natur, men arealet er så lite
at bredden av den forekommende variasjon i regionen ikke
fanges fullgodt opp.

Jordalsvatn har betydning for våtmarks-

fugl, men det er ikke kjent at det er forskningsinteresser
knyttet til vannet.

Området synes ikke å utmerke seg som

spesielt velegnet som referanse i forhold til det som er
vanlig for tilgrensende områder.
Y~~3~~~~9_~Y_Y~§§3~~9~~_~_~~9~2~~!_29_~~§j2~~!

2.1.4

§~~~~~b~~9

Nedbørfeltets geologi, vegetasjon og fuglefauna synes i grove
trekk å være typisk for heiområdene i Setesdalen og indre
Agder.

Det er få inngrep i

området.

Området kan ha en viss

verdi som typeområde/referanseområde for regionen.

Områdets

relativt beskjedne utstrekning gjør imidlertid at denne verdien er begrenset så lenge området vurderes isolert.
2.2

Friluftsliv

(kartbilag 3)

Nedbørfeltet har vekslende terreng med mange vann og mindre
elver.

Skogen er glissen og det er gode muligheter til å nå

over skoggrensa og få god utsikt.

Området er variert, opp-

levelsesrikt og lett å gå i, både sommer og vinter.
Både småvilt og storvilt gir grunnlag for jakt.

Blåbær og

tyttebær finnes i tilstrekkelig mengde til å være attraktive
for høsting.
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Det går avgiftsbelagt vei fram til utløpet av Jordalsvatn.
Den er vanligvis ikke brøytet.

Jordalsvatn har mange stren-

der og nes som er fine til bading og rasting, og det er det
eneste større heivatn i denne delen av kommunen en kan komme
til med bil.
Området er i

seg selv lite, men ligger inntil store sammen-

hengende skoger og fjell i nordøst, mot Øvre Tovdal.
Området egner seg meget godt for dagsturer og som utgangspunkt for langturer over flere dager.
Av større tekniske inngrep kan nevnes en 2 x 132 kV linje som
går gjennom området fra Vøylevatn til Eksæ.

En 20 kV linje

går gjennom området i sør.

Det er ca. 20 hytter i nedbørfeltet, og området er attraktivt
for friluftsliv både for brukere av disse hyttene og for
andre.

Det er også hytter utenfor nedbørfeltet som har områ-

det ved Jordalsvatn som naturlig turterreng.
Jakt- og fiskeinteressene i området er betydelige.

Området

er også et viktig øvingsfelt for skogskolen på Bygland.
For vinterutfart er Tangen, nordvest for Jordalsvatn, et
viktig område.

Veien hit blir brøytet og idrettslaget kjø-

rer opp flere løyper med utgangspunkt fra Tangen.

Området

brukes mye av folk fra Bygland sentrum og parkeringsplassen
for ca.

50 biler er ofte helt full på utfartsdager.

Tangen

ligger utenfor nedbørfeltet, men flere av løypene går inn i
nedbørfeltet.
Løypa

Den mest brukte løypa er Tangen - Sandvatn.

Tangen - Vøylevatn er også mye brukt som den korteste

vei til fjells.
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Nedbørfeltet er viktig som frilufts- og rekreasjonsområde
både sommer og vinter.
viktig element i

Særlig om sommeren er innsjøene et

landskapet.

DeIgeneralplan for denne delen av kommunen er under arbeid.
I planen vil det bli lagt ut noen hyttefelt innen området,
men for det meste vil nedbørfeltet bli lagt ut som jord-,
skog- og naturområde.

Området berøres av et alternativ for

framtidig artilleriskytefelt, og det grenser mot Øvre Tovdal.

Øvre Tovdal

er

aktuelt

som

landskapsvernområde,

bl.a. begrunnet med sine friluftslivsverdier.
For Bygland tettsted finnes ikke tilsvarende området for
friluftsliv og rekreasjon når en legger vekt på tilgjengeligheten.

Bruken av området vil antakelig øke, vurdert ut

fra den generelle økning i bruk av utfartsområder og generalplanens forslag om hyttefelt innen området.

2.3

Vilt

(kartbilag 4)

El~tettheten

i Bygland kommune er som ellers i

delene av Aust-Agder.
km

2

de vesentlige

Fellingstallet var i 1981 1,0 elg/lO

skogsmark og minstearealet 15.000 daa.

Mest hele det

berørte området er et relativt godt elgterreng.
i stor grad samlet i

Jordalsbø~Byglandtraktene

men trekker innover heiene om sommeren.

Dyrene står
om vinteren,

Liene ned mot Byg-

landsfjord representerer gode helårsområder for både elg og
rå~y~.
Vi~~~~~~

Det finnes ingen fast bestand av

hj~~!

i området.

som hører til Setesdal Austhei-stammen nytter de

nordlige delene av nedbørfeltet til vinterbeite.
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En regner nå med at om lag 80-100 dyr har vinterbeitet sitt
her.

Det er mest bukker som trekker hit.

~a~E~

finnes i

området, og en har sterke indikasjoner på både bj~E.!!. og jerv
fra tilgrensende områder.
fleste vann og vassdrag.

Bever finnes i god bestand ved de
Det er og bra

~~E~terreng

innenfor

nedbørfeltet.
Nedbørfeltet inneholder fine skogsfuglområder, og bestanden
I de
både av '§'!~Efu9.l og ~EE!~9.l ser ut til å være god.
høyereliggende delene av feltet er det og en brukbar bestand

av l~rYE~'
Fuglelivet i området ser ut til å være nokså rikt både kvalitativt og kvantitativt.

Bestanden av rovfugler og ugler er

god.
alle funnet hekkende, og en regner og med at de sårbare artene
~~.!!.9.~ør.!!.

og

~~~E~

nedbørfeltet.
observert.

hekker innenfor eller like i nærheten av

Videre er !årnf~l~, '§'E~E~~~~~~ og sp~E~ugl~

Jordalsvatn er den ornitologisk mest interessante lokaliteten
innenfor nedbørfeltet, og vannet har stor lokal verdi som
hekke- og tilholdssted for ender

O(]

vadere.

Det samme gjør trolig
rø~.§.til~ og 9.E~.!!..!!..§.!il~.

Ca.!!.~~~9.~'§' er satt ut ved Jordalsvatn

(1981).
Av hekkende arter som ikke er nevnt tidligere, finnes det
f.eks.

sV~EtsE~!!' !re!åspe!!, 9.E~'§'E~!!' og '§'E~!tme~.§..

Totalt er det nå registrert 76 fuglearter i nedbørfeltet.
Nedbørfeltet er møtested og i

flere tilfelle randområde for

nordlige/alpine, østlige/kontinentale og lavlandsforekommende
fuglearter.
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Vassdraget går fra alpine strøk ned til skogkledd dalbunn.
En slik høydegradient er nokså typisk for vassdrag i landsdelen.

Dyrelivet synes å være representativt særlig for de

midtre strøk av Sørlandsregionene.
2.3.3

Referanseverdi

Selve vassdraget er noenlunde urørt, og det meste av nedbørfeltet er i

liten grad påvirket av menneskelig aktivitet.

Alle nivå i næringskjedene er representert,
flere sårbare fugle- og dyrearter.

og det finnes

Viltbestandene synes å

være nokså gode både kvalitativt og kvantitativt.

Området

har en begrenset utstrekning, men sett i sammenheng med sitt
nærmeste oppland har nedbørfeltet absolutt stor referanseverdi.

Det styrker referanseverdien at skogskolen på Bygland

driver registreringer og biotopskjøtsel i området.

Produksjonen av elg, rådyr, hønsefugl og bever er relativt
god i området.

Nedbørfeltet har også en viss betydning for

villreinproduksjonen i Setesdal Austhei.

Produksjonen av

fugl synes også å være bra, og Jordalsvatn merker seg ut som
et særlig viktig område.
2.3.5

Bruksverdi

Det er hovedsakelig grunneierne som driver elgjakt, men noe
utleie foregår også.
delt opp i
12 dyr.

Nedbørfeltet med tilstøtende område er

4 vald, der det i

1982 ble gitt fellingsløyve for

Grunneierne jakter også litt etter rådyr.

trolig bli åpnet for villreinjakt i
framtid, men i

Det vil

Bygland kommune i nær

første omgang blir det neppe jakt så langt

sør som Jordalsbø.

Småviltjakten er ikke organisert i noen

del av området og det er svært få som driver denne jakten.
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I Bygland kommune ble det for sesongen 1981-82 gitt fellingsløyve for 11 bever.

Tre av disse ble felt.

Ved opplæring i viltstell på Bygland skogskole blir det aktuelle

området benyttet som øvelsesterreng, og det har så-

ledes svært stor pedagogisk verdi.
2.4

Fisk

(kartbilag 5)

Søråni var for 15-20 år siden et godt ørretvassdrag, men en
stadig økende forsuring har ført til at ørreten har forsvunnet helt fra de fleste vann.

Det har vært forsøkt med utset-

tinger av ørret fram til i dag, men med dårlig resultat.

I

1981 ble det i flere vann satt ut en-somrig og to-somrig
settefisk av bekkerøye.

I 1982 ble det gjort flere gjen-

fangster og det viste seg at fisken hadde vokst meget godt.
Det er derfor grunn til å tro at fiskeinteressene vil ta seg
opp i vassdraget.

Ørretbestanden i Jordalsbø-området er på grunn aven økende
forsuring i

ferd med å forsvinne.

Dette er en vanlig tendens

i flere av de høyereliggende vassdrag på Sørlandet.
2.4.3

Referanseverdi

Deler av vassdraget ble i 1981 valgt ut til et forskningsprosjekt om bekkerøyas tilpasning i

sure vassdrag, som ble

startet av Fiskerikonsulenten i Aust- og Vest-Agder.

Vass-

draget har derfor betydning som referanseområde i forskningssammenheng.
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Produksjonen av fisk er i dag minimal.

Hvis bekkerøya klarer

å etablere seg i vassdraget, vil en kunne få en god produksjon i framtiden.
2.4.5

Bruksverdi

Bruken av området har i de siste 10-15 årene vært liten.

Ved

innføring av bekkerøye regner en med at sports- og garnfiskeinteressene vil ta seg opp betraktelig.
(kartbilag 6)
2.5.1

Bruksverdi

I Jordalsbø og Lii er det i dag bosatt ca. 70 personer.
I Bygland tettsted er det bosatt ca. 360 personer.

Vann for-

syningen til Bygland tettsted dekkes fra kommunalt vannforsyningsanlegg.
sert i

Anlegget tar vann fra grunnvannsbrønn plas-

løsmasser ved Byglandsfjorden.

Anlegget har en kapa-

3

sitet på ca. 450-500 m /døgn.
Bebyggelsen i Jordalsbø og Lii dekker vannforsyningen fra
private brønner.

Dette er dels brønner anlagt i tilknytning

til mindre bekker, dels grunnvannsbrønner i fjell.
brønnene er plassert ved

Søråni.

Ingen av

Ett gårdsbruk tar drikke-

vann fra Søråni.

Byglandsfjord kan være aktuell som alternativ vannforsyningskilde for bebyggelsen i Lii og Jordalsbø.

Det foreligger

imidlertid ikke planer om å knytte bebyggelsen her til det
kommunale vannforsyningsanlegget.
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I Jordalsbø har det på privat basis vært arbeidet noe med
planer om et felles vannforsyningsanlegg i Søråni.

Dette

er tenkt som alternativ til dagens brønner og er ment å
dekke behovet for vanningsvann og drikkevann.
(kartbilag 6)
2.6.1

Bruksverdi

Vannforekomstene i

det planlagte utbygde nedbørfeltet er i

dag kun resipient for arealavrenning (diffuse tilførsler).
søråni og Nordåni er i dag resipient for utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse, tilførsel av forurensninger fra
landbruket og arealavrenning (diffuse tilførsler).
Bebyggelsen i

Jordalsbø og Lii er ikke tilknyttet offentlig

kloakknett, og har separate avløpsløsninger.

Bebyggelsen i

Bygland tettsted er tilkoplet kommunalt kloakknett som gar
via slamavskillere med utslipp i

Byglandsfjorden.

Vassdraget

er lite påvirket av forurensninger.

Det er i

dag ingen alternativ til vassdraget som resipient

for bebyggelsen i Lii og Jordalsbø.

Det foreligger ikke pla-

ner om å knytte denne bebyggelsen til det kommunale kloakknettet.
2.7

Kulturminnevern

(LlrtbilcH~

8)

Ved sørenden av Jordalsvatn er det påvist en steinalderboplass.

Det er sannsynligvis mange flere spor etter fangst-

folk fra denne perioden.

Systematiske registreringer i

nabo-

området i øst, Tovdalsvassdraget, har avdekket en rekke boplasser ved vann og elv.
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I Bygland og dalføret innover mot Jordalsbø ligger flere
store gravfelt .

de største i

Et av dem

Setesdal.

på et nes ved fjorden, er blant

Det er gjort funn fra eldre og yngre

jernalder i området.
Funn og fornminner viser en solid jordbruksbygd i

jernalderen.

Utmarksressurser kan ha spilt en viktig økonomisk rolle for
denne bosettingen.

Øvre del av vassdraget, med Sandvatn,

Jordalsvatn og Eksæ er vi ktig for forståelse av bygdas

historie.

Ved nordenden av Jordalsvatn er det registrert

en jernvinneplass.

Det e r sannsynlig at det fins flere spor

etter denne økonomisk viktige aktiviteten her og ved de andre
vannene .

bake i

Utmarksbeitene kan og ha vært utnyttet langt til -

tid.

Disse ressursene, sammen med jakt og fiske, kan ha gitt grunnlag for fast bosetting
ginale.

1

heiene, som i dag oppfattes som mar-

0degårder fra jernalder og middelalder er påvist i

øvre deler av Tovdalsvassdraget, hvor det også er mange spor
etter jernutvinning.
Området ved kirken i Bygland har vært e n gammel kultplass.
Her står fal l ossteiner fra hedensk tid, og det er funnet rune steiner med kristne innskrifter fra tidlig middelalder: En
gravstein og en minnestein.

Funnene viser at stedet har en

lang kulttradisjon fra hedensk tid til kristen tid .
Kulturminnene fra nyere tid er knyttet til gårdsdrift og
fast bosetting, forsanking, stølsdrift og skogsdrift.
Byglandsbygda nede ved vannet er et gammelt kulturlandskap.
Den har et visst tettstedspreg med kirke, bolighus uten jordvei og forholdsvis store gårder.
med tilflyttete gamle hus.
gårdsbruk i

Jordalsbø-bygda.

Her er også et bygdetun

Videre er det et stort antall
Bebyggelsen har et tradisjo -

nelt preg, på de fleste bruk er det bevart et gammelt stab bur og våningshus av Setesdals-typen fra laOO - tallet eller
eldre.

2

11

Rundt Jordalsvatn er det to stølsområder.
beholdt sitt tradisjonelle preg.
myrområder.

De har fortsatt

Mange av dem ligger ved

Løene vitner om at utslåtten har vært en vik-

tig del av stølsdrifta.

Stølene Langeli og Stigen skiller

seg ut som særlig verneverdige.

Den gamle veien til disse

stølene nordvest for Søråni er godt synlig.

Ellers er det

mellom stølene og langs Jordalsvatn tydelige stier som
vitner om ferdselen, det er videre registrert broer og kavllagte stier brukt ved både stølsdrift og skogsdrift.
utløpet

Ved

av vannet er det bevart et damanlegg av stein, for

tømmerfløting.

også ved utløpet til Eksæ er det fløtingsdam.

De mange kulturminnene er typisk for denne delen av landet
og enkelte av dem er sjeldne (funnene ved kirken).
har til dels nær tilknytning til vann.

Minnene

Kulturminnene har

stor vitenskapelig verdi ved at de kan belyse mange viktige
spørsmål fra forskjellige perioder.

Det er bevart helhetlige

kulturlandskap som er typisk for distriktet og lite berørt
av moderne teknologi.

Minnene har stor pedagogisk og opp-

levelsesmessig verdi.
2.8

Jordbruk og skogbruk

(kartbilag 9)

Tabell 2.1 gir en næringsmessig oversikt for områdene i nedbørfeltet til Søråni og Nordåni samt for hele kommunen.
Tabell 2.1 Data for vassdraget sammenliknet med Bygland kommune
(etter Fylkeslandbrukskontoret i Aust-Agder).
Jordalsbø/Lii
Antall bruk over 5 daa jbr.areal

Bygland

30

273

Jordbruksareal i daa

800

7500

Produktiv skog i daa

17380

250000

45

294

280

1700

Storfe(melkekyr og ungdyr)
Vinter fora sau
Høns

1200

2
2.8.2

12

Jordbruk
o

Tabell 2.1 viser at gårdsbruka i Jordalsbø/Lii er sma.

Driften

er tradisjonelt husdyrhold der grasproduksjonen dominerer.
Innen nedbørfeltet for Søråni ligger det relativt store
arealer - i alt 1200-1300 daa - med dyrkbar jord som kan dyrkes hvis det blir ført veier inn i området.

Til bruka i Jordalsbø og Lii ligger det vel 17.000 daa produktiv skogsmark.

Innen selve nedbørfeltet finnes det 3000-6000

daa produktiv skogsmark med en stående masse på anslagsvis
15.000 m).

Bestokningen i

feltet er hovedsakelig furu.

Bygland skogskole brukes mye av nedbørfeltet som øvringsområde.
2.9

Reindrift

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området.
(kartbilag 9)
Nedre del av Søråni er sikret mot erosjon ved forbygning.
Dette ble gjort i
vatn.

forbindelse med tømmerfløting fra Jordals-

Det er ikke flomutsatte arealer langs vassdraget.

søråni og Nordåni ble tidligere nyttet til tømmerfløting og
Jordalsvatn og Eksæ har tidligere vært regulert h.h.v 2-3 m
og 1-2 m for fløtningsformål.
mellom Sandvatn og Jordalsvatn.
omkring 10 år siden.

Noe fløtning foregikk også
Virksomheten opphørte for

Fløtningsretten i Søråni

tilhører fellesfløtningen i Otra og Tovdalen.

og Nordåni

3 - l
3

VASSKRAFT PROSJEKTENE

3.1

utbyggingsplaner

l

115 Otra, 12 Jordalsbø

Jordalsbøvassdraget renner ut i Byglandsfjord ved
Bygland.
Elven består av to elver, Nordåni og Søråni,
som like nedenfor Lii renner sammen
til en elv. Søråni
har ved utløpet av Jordalsvatn et nedbørsfelt på 56,4 km 2
og en midlere årlig vassføring på 1,8 m3/s. Det er
blitt vurdert å ta inn Nordåni ved Lauvastø~, men
dette feltet falt bort da det ble for dyrt.
vassdraget foreslås bygd ut med en kraftstasjon ved
Jordalsbø.

3. l . l

12 Jordalsbø kraftverk
---------------Bilag 3.1

~J-skjema

Bilag 3.2

Kart

Hoveddata:
Installasjon
Produksjon
Utbyggingskostnad

11,6 MW
3~,8 GMh
85,0 Mill.kr

Kraftstasjonen plasseres i fjell like ved Jordalsbø
sentrum med adkomsttunnel fra Saghus.
Stasjonen vil
utnytte 285,8 m brutto fall mellom Jordalsvatn og
utløpet av Nordåni. Verket får en kapasitet på 11,6 MW
ved 4,9 m3 /s tilsvarende en brukstid på 3200 h/år.
Anlegget krever bygging av 4,5 km tunnel.
3•2

Hydrologi. Reguleringingsanlegg

3.2.1

Vassmerke 530 Austånå som ligger i nabodalen Tovdal
noen få km nord for Tovdal kirke er det nærmeste vannmerket vi har. Observasjonserien er 51 år fra 1930-1981.

3 - 2

3.2.2

~1agas

i n

-- ----; }\real

!

!

)li]

Etter regulering
LR\!
Vol um (mill ro])

!-1R\7

Demn.

SenJm.

Sum

!
i

Jordalsvatn

0,65

Sandvatn

0,48

, Eksæ

i

530

I,615,5

: 0,56

: 645

;

I

I

I

!

i

532

529,5

1,5

617,5

615,5

1,0

645

1,1

:

647

0,3

1,0

1,1

3,9

Sum

3.2.2.1

1,8

Dam Jordalsvatn
Dam Jordalsvatn er en gammel tørrmurt fløtningsdam
med nåleløp. Ved å støpe en plate på oppstrøms side
kan dammen fortsatt benyttes. Det må dessuten monteres en luke i dammen.

3.2.2.2

Dam Sandvatn og dam Eksæ er to mindre beLongdammer
med lengde ca. 10 m og største høyde ca.
3.0 m.

3.2.3

Nedbørsfelt - Avløp
Feltets

i Inntaks
'~ote

:-"la"l.Tl

C3 ~.c,.h.

I

1

Jorda Isvatn

I Sr:;esifikt
I
I

531,3

:

:

II m3/s

-:>r:::

51,1

..J..l
•

3.2. 4

avløp

: lis km 2

i

Midlere avlØp
mill m3/år

I

1

:

I
I

,

~

! Areal
)·:r ,2

J

1,8

5E;~

.:'~s~ før_i::.g _ e_t !e..: ~tbtg2. i~g_e~

Bilag 3.4 Profil av vassdraget med beskrivelse av
vassføringen etter utbygging.

j

3 -

3.3.

Vassveier

3. 3. 2

Driftsvassveier
---------Fra

-

Til

Type

3

Lengde
(m)

,]ordalsvatnsjakt

3.3.3

Tunnel

Falltap
(m/lOO m)

Tverrsnitt
(m 2 )

3100

7

0,04

Trykksjakt

"

400

4

0,18

Trykksjaktkraftstasjon

"

240

7

0,04

Kraftstasjonutløp

"

1070

7

0,04

Fallhøyder
Kraftverk

i

i

I
I

Jordal stø

532/529,5

ca. 245
Jruttc :a11, :-:tiddel
~etto

3.4

'f,)

fall, r.iddel (m)

286,2

!
I

i

I

285,6

Kraftstasjonen

3.4.1
For prosjektbehandlingen er følgende forutsatt:
12 Jordalsbø kraftverk kjøres med tanke på å oppnå
størst mulig energiproduksjon. Magasinkapasiteten
er lav og magasinene vil derfor i stor grad måtte
benyttes som flomdempningsmagasin.
Det er regnet med at kraftverket får en installasjon
på 11,6 MW og en brukstid på 3200 timer for midlere
års avløp.

;3 -

3.4.4

4

DNrA FOR KRAFI'VERKET
- - - - _ _--....

IZraftverk
!

.

:

!

~~sbØ

,L-----~--------~--------~~-~i'--------~~'--------r_----~~
I
I

~.O

TILLØPSDriTA

Nedb1Jrfelt (km2 )
~lidlere

sive

51,1

tilløp inklu-

flomt~p

ved inn-

take.'1e (mill ~3 IQ"Jh)
Iclagasin

56,4/37,6

(mill m3lj)

3,9/6,9
,

I

I

2.0 STASJONSDATA
: lidlere brutto fallh.
tlidlere enersiek:.v.

286,2

(n)

J

(kl'h/n )

0,666

Ytelse ved rnidlere
fallhØyde (fc1\'l)

11,6

t1aksirral slukeevne ved
midlere fallhøyde (m J Is)

I

Brukstid (tiner)

I

,
!

i

0lidlere vL'1terprod.
I
I

I 4.
,

3200

!

3. o -PRODL1ZSJCN

r

4,9

(GiJhlår)

19,7

~lidlere

sommerprod. (GWh10ar)

16,1

:Clidlere

~xoduksjon

35,8

(G\h/år)

urBYGGINGSKOSTNfu::

UtbY90ingskostnad inklusive
7

S'_

rente i byggetiden

(kostandsnivå 1.1.82)

(mill kr)

Utbyggingskostnad (kr/kt'Jh)

s.n

85,0
2,37

Kostnadskl aS..Je

III

Byggetid (ca år)

2,0

NEDENFORLIGGENDE VERK

Midlere energiek',.

(kvm/m 3 )

Ø<t produksjon (Q:1h/år)

3 - 5

3.5

Anleggsveger. Tipper. Massetak

3.5.1

~~1~(I.9~-:..e3~

Bilag 3.3
~nleggsveger som vil bestå etter anleggsperioden blir
bygd på disse strekningene:

Anleggsveg
Anleggsveg
Anleggsveg
Anleggsveg

til
til
fra
fra

topptrykksjakt
0,6
3,4
Jordalsvatn
Jordalsbø til Eksæ 6,0
Jordalsbø til Sandv.3,O

km (nybygging)
km (opprustning)
km (nybygging)
km (nybygging)

Vegene vil bli bygd/opprustet til standard tilsvarende
skogsbilveg klasse 3.
3.6

Kompenserende tiltak

3.6. l

Terskler
Storåni er forholdsvis bratt helt fra utløpet av Jordalsvatn og ned til samløf~t med Nordåni. Det er derfor
ikke forutsatt bygging av terskler på denne strekningen.

3. 6•2

!!a.E~ s!i IS.a-E~p1- ~ i ~

Tippmasser fra tunneldriften arronderes og tilsås
slik at de gjør minst mulig skade på det omliggende
terreng.

3.6.3

Restriksjoner
Det er i prosjektet for utbygging ikke regnet med
avgivelse av minstevassføring til Søråni fra Jordalsvatn.

3.7

Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknytning

3. 7 . l

!~rp~~~i_n:J _ ~ 'p:.~~u_k:.~o_n:,~~s_t~~':.t:

Det er forutsatt at Jordalsbø kraftverk kan kjøres
på separat nett og at det skal kunne drives i samkjøring
med landets øvrige produksjonsapparat. Kraftøkning
på grunn av samkjøring er ikke beregnet.

3 -

3.7.2

6

Linjetilknytning

-----------

Jordalsbø kraftverk tilkobles både det lokale 22 kV
nett samt til 132 kV linjen Brokke - Senumstad. Med
en stasjonsplasser ing som antydet på kartet, må det
bygges ca. 1,2 km 22 kV linje og ca. 5 km 132 kV linje.
Stasjonen må således utstyres for transformering både
til 132 og 22 kV.

3 -

3.8

Kostnader pr. 01.01.82

3.8.1

Jordalsbø kraftverk
--------------

7

mill.kr
l. Reguleringsanlegg:
Dam Jordalsvatn.
Dam Sandvatn
Dam Eksæ

0,5
0,2
0,2

2. Overføringsanlegg
3. Driftsvassveier

23,5

4. Kraftstasjon. Bygningsmessig

10,0

5. Kraftst.Maskinelt og elektronisk

19,7

6. Transportanlegg. Anleggskraft

6,5

7. BOliger. Verksteder
8. Terskler. Landsskapspleie

0,5

9. Uforutsett

5,6

10. Investeringsavgift

5,8

Il. Planlegging. Administrasjon
12. Erstatninger

(ervervelse etc.)

13. Finansieringsutgifter
Sum kapitalbehov

Kostnadsklasse III 2,37 kr/kWh
Beregnet etter midlere produksjon

2,0
5,7
85,0 mill.kr

BILAG 3.1

~

( 56."i: \

3,9
~

4.9

JORDALSVATN
6,9

56,4
0,666
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l

VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN

4.0.1

Arealkonsekvenser

(kartbilag 3.2 og 3.3)

De planlagte dammene i utløpene av Jordalsvatn, Sandvatn
og Eksæ vil endre det helt lokale landskapsbilde.
Kraftstasjonen skal sprenges inn i fjell ved Jordalsbø med
atkomsttunnel fra Saghus.

Ut sprengt stein fra tunneler og

stasjonshall vil bli plassert i en større tipp vest for utløpet i Nordåni og en mindre tipp ved atkomst tunnelen fra
Saghus.
Det vil bli bygget 6,0 km ny anleggsvei fra Jordalsvatn til
Eksæ og 3,0 km ny anleggsvei fra Jordalsvaln til Sandvatn.
Eksisterende vei inn til Jordalsvatn vil bli opprustet og
fra denne vil det bli bygget 0,6 km ny anleggsvei fra Saghus til toppen av trykksjakta.

Samtlige veier vil bli byg-

get/opprustet til standard tilsvarende skogsbilvei klasse 3
(jfr. avsn. 3.5.1).

Det forutsettes bygd 1,2 km 22 kV linje

og 5 km 132 kV linje.

Utbyggingsplanen forutsetter 2,5 m regulering av Jordalsvatn -

2 m oppdemming og O,S m senkinq - samt 2 mregulering

av Satldvatn og Eksæ ved oppdemming.

Octlc er stort sett

sammenfallende med eldre fløtningsreguleringer.

De fore-

slåtte reguleringer vil antakelig gi små endringer i erosjonsforhold og vannkvalitet.
Søråni har ved utløpet av Jordalsvatn et nedbørfelt på 51,1
km 2

og en midlere vannføring på 1,8 m3 /s.

4

2

Det totale restfeltet til Nordåni og Søråni ved utløpet
i Byglandsfjord er ca. 48 km 2

•

Dette gir en midlere vann-

3

føring på ca. 1,7 m /s ved utløpet i Byglandsfjord.

Dette

betyr at vannføringen ved utløpet i Byglandsfjord bli om
lag halvert i perioder uten kjøring av kraftstasjonen.
Utbyggingen vil medføre at Søråni i perioder av året med
liten avrenning fra restfeltet, vil være nærmest tørrlagt.
Dette vil antakelig føre til nedsatt vannkvalitet i de
nederste 2 km før samløpet med Nordåni pga. mindre fortynning av tilførte forurensninger.

Dette vil ventelig

også føre til økende begroing i elveavsnittet.
Utbyggingen vil ikke gi hydrologiske endringer i Nordåni
bortsett fra elvestrekningen nedstrøms utløpet fra kraftstasjonen, som under kjøring vil få sterkt økt vannføring.
Dette vil muligens føre til økt erosjon på strekningen ned
til samløpet med Søråni.

Resultatet kan bli økende stoff-

transport (økt turbiditet) nedstrøms utløpet fra kraftstasjonen.
I perioder uten kjøring av kraftstasjonen vil vannføringen
nedstrøms samlepet mellom Nordåni og Søråni (Kvålsåni) være
sterkt redusert.

Dette vil antakelig gi redusect vannkva-

litet på dette elveavsnitt med muligheter for økt begroing.

En må regne med at vannstanden i Jordalsvatn vil variere
opp og ned flere ganger om vinteren.

Isen i strandsonen

vil derfor brytes opp og det blir vanskeligere å ferdes
over vannet enn i dag.
Når det tappes fra Eksæ og Sandvatn, vil isen i Trodverksåni
og Sivartsåni kunne gå helt eller delvis opp.
Søråni vil kunne islegges tidligere om høsten enn i dag.

4
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Nedenfor kraftstasjonen vil elva gå åpen ned til Byglandsfjorden når stasjonen kjøres.

Dersom stasjonen står i en

lengre periode om vinteren, kan det dannes en god del is
i elveleiet med påfølgende fare for isgang når stasjonen
igjen kjøres.
Når det tappes vann om vinteren, vil temperaturen i Trodverksåni og Sivartsåni stige litt i

forhold til dagens forhold.

Når kraftstasjonen kjører, vil temperaturen i elva mellom
avløpstunnelen og Byglandsfjorden stige litt om vinteren
I Søråni vil temperaturen i

og synke litt om sommeren.

rest vassføringen kunne variere mer i takt med lufttemperaturen enn i dag, middeltemperaturen endres neppe vesentlig.
En jevn kjøring av kraftverket om vinteren vil gjøre mindre
skade på isforholdene enn "start/stopp-kjøring".
(kartbilag 10)
4.0.4.1

Innsjøer/magasiner

Over åpne råker i Jordalsvatn kan det dannes frostrøyk i
kaldværsperioder vinterstid.
liten utbredelse.

Denne frostrøyken vil ha

Ifølge NVE-Iskontoret kan innløpsråkene

ved Bygland bli litt større enn i dag, og dette kan føre
til økt utbredelse av frostrøyk over og like ved råken.
For øvrig vil regulering

av Eksæ, Sandvatn og Jordalsvatn,

bortsette fra i selve strandsonen, ikke føre til lokale
klimaendringer.
4.0.4.2

Elvestrekningene

Endringene i vanntemperatur som ifølge

NVJ~-Tskontoret

kan

vent.es i Trodverksåni, SivartscJni og Søråni vil, bortsett
fra ved selve elvebreddene, ikke føre til lokale klimaendringer.

Derimot kan endringene i

islegging av elvene

påvirke lokalklimaet i områdene like ved elvefarene.

4
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Ved tapping slik at Trodverksåni, Sivartsåni og deler av
Nordåni går åpne, kan det ventes høyere lufttemperatur
og luftfuktighet i områdene like ved elvene, og større
mulighet for frostrøyk og rimdannelse i kaldværsperioder.
I perioder der Søråni, i motsetning til i dag, vil være
islagt, vil det skje økt drenering av kaldluft langs elvefaret.

Den kaldluft som dreneres i elvefaret til Søråni

vil kunne forsterke frostrøykdannelse over nedre deler der
Nordåni/Søråni går åpen.

I deler av tettbygda Bygland kan

det således bli økt frostrøykutbredelse og økt rimavsetning
både pga. reguleringen av Nordåni/Søråni, og pga. større
åpen råk ved elveutløpet.

Med det nåværende datagrunnlag

er det vanskelig å kvantifisere eventuell økning av frostrøyk, men økningen blir trolig så liten at den har liten
praktisk betydning.
4.0.4.3

Behov for videre arbeid

Dersom det blir aktuelt med utbygging av vassdraget bør
det vurderes om temperatur, fuktighet og frostrøykhyppighet i Bygland bør registreres i noen år før og etter regulering.
4.1
4.1.1

Naturvern

(kartbilag 2)

Konfliktområder

De skisserte utbyggingsplaner er av relativt beskjedent
omfang og konflikter mellom naturvernhensyn og utbyggingstiltak er i

første rekke knyttet til området ved Jordals-

vatn.
Endringer av vannstanden i Jordalsvatn etter foreliggende
utbyggingsplaner, vil trolig ødelegge hekkemulighetene for
flere arter av våtmarksfugl i området.

I første rekke

gjelder det artene svartand, rødstilt og grønnstilk.
komsten av myrkråkefot vil antakelig forsvinne.

Fore-

4
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Periodevis redusert/manglende vannføring i de regulerte
bekker kan få negative virkninger på vegetasjonen i det
relativt fruktbare dalføret mellom Jordalsvatn og Eksæ.

Utbygging vil ikke ha positive effekter for naturverninteressene.

Skader på vegetasjonen i bekkedalene mellom Eksæ og Jordalsvatn og mellom Sandvatn og Jordalsvatn kan kompenseres
ved en viss minstevannføring fra Sandvatn og Eksæ i vekstsesongen.
Ut over dette kan skadene ved en utbygging ikke kompenseres.

Området gir en god oversikt over geologi, vegetasjon og
fuglefauna i regionen.

For naturverninteressene betyr en

utbygging at området mister sitt delvis uberørte preg, og
den typeverdi området har reduseres.
4.2

4.2.1

Friluftsliv

(kartbilag 3)

Konfliktområder

For friluftslivet er det av betydning hvordan magasinene
i Jordalsvatn, Sandvatn og Eksæ blir manøvrert.

Sterk

nedtapping om vinteren kan gi vanskelige isforhold og føre
til at skiløyper må legges rundt vannene.
Langs Jordalsvatn vil strandsonens kvalitet for bading og
rasting reduseres av regulering.

4
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Periodevis økt vannføring i bekkene fra Sandvatn og Eksæ
t il Jordalsvatn,

kan gi problemer med passasje da det i

dag ikke er broer over disse bekkene.
Tørrlegging av Søråni vil medføre at en del mindre badeplasser går tapt.

Anleggsveiene til Sandvatn og Eksæ vil bedre tilgjengelig heten til disse områdene, og være positivt for enkelte
brukerbrupper.

Selv om bygging av veier vil lette atkomsten til deler
av nedbørfeltet, kan nedbørfeltet totalt set t

ikke sies

å være vanskelig tilgjengelig. Ytterl i gere inngrep i
feltet kan derfor ikke sies å være positivt for friluftsliv generelt.

Virkninger av utbyggingen vil i
av

manøvrering~n

Økt vannføring i

en viss grad være avhengig

av magasinene.
bekkene fra Sandvatn og Eksæ kan kompen-

seres ved at det bygges gangbroer.
Avgivelse av minstevannføring til Søråni kan opprettholde
baddeplassene i elva.

De bygningsmessige inngrepene (dammer og anleggsveier) vil
gi området et mer berørt preg .
verdi .

De tte reduserer områdets

4

4.3

7

(kartbilag 4)

Vilt

av Jordalsvatn vil trolig ødelegge hekke-

Regulering

mulighetene til enkelte ender og vadere som svartand, rødstilk og grønnstilk.

Jordalsvatn, Eksæ og Sandvatn vil

bli dårligere beverbiotoper enn i dag.

Ny anleggsvei fra

Jordalsvatn via øy til Eksæ vil virke forstyrrende på
dyrelivet i anleggstiden og også senere, dersom den blir
holdt åpen for allmenn ferdsel.

Denne veien vil bl.a.

være i konflikt med en storfuglleik og et godt sommerbeiteområde for hjortevilt.

Utbygging vil ikke gi positive

effekter for disse interessene.

Det er vanskelig å bøte på skadene som blir påført våtmarksfugl ved en utbygging.
Anleggsveiene bør kunne stenges for trafikk etter at utbyggingen er avsluttet.

Utbyggingen vil føre til at området får nedsatt referanseverdi, produksjonsverdi og bruksverdi.

Det er grunn til å

legge særskilt vekt på at området blir brukt til opplæring
i viltstell.
4.4

Fisk

(kartbilag 5)

Utbygging vil føre til at Søråni blir nærmest tørrlagt.
Restfeltet til Søråni mellom Jordalsvatn og Nordåni er såvidt lite at det gir en uvesentlig avrenning til Søråni.

4
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Utbygging vil ikke gi positive effekter for disse interessene.

Elva

Sør~ni

har i dag ingen betydning som fiskeelv,

s~

det

skulle derfor ikke være grunnlag til å pålegge regulanten
spesielle fiskeribiologiske tiltak her.
For å hindre at bekkerøya vandrer ut fra Jordalsvatn gjennom
inntakstunnelen, må det anlegges spesielle sperresystemer.
Hvis det viser seg at fisk havner i turbinene, må dette erstattes i

form av utsettinger.

Området har i dag relativt liten verdi som fiskeområde.
settingen av bekkerøye som

tåler det sure vannet gir imid-

lertid forhåpninger om en økt fiskeinteresse i
over.

Ut-

årene fram-

Regulering vil i liten grad påvirke den aktuelle ver-

dien til vassdraget.
(kartbilag 6)

Utbygging vil føre til at en husstand mister sin drikkevannskilde.
Det er usikkert om utbygging får konsekvenser for enkelte av
grunnvannsbrønnene i området.
Det vil ikke oppstå positive effekter for vannforsyningsinteresser ved utbygging.

En husstand må skaffes ny drikkevannskilde.

Det kan bli nød-

vendig å grave enkelte grunnvannsbrønner dypere eller bore
etter grunnvann i

fjell.

4
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Utbygging vil gi små ulemper for vannforsyningsinteressene.
4.5.4

Behov for videre arbeid

Det bør undersøkes nærmere om utbygging vil gi konsekvenser
for grunnvannsbrønnene plassert nærmest Søråni.
(kartbilag 7)

Utbygging vil føre til at Søråni blir nærmest tørrlagt.
Restfeltet til Søråni mellom Jordalsvatn og Nordåni er såvidt lite at det gir en uvesentlig avrenning til Søråni.
Den nedre delen av Søråni som i dag er resipient for avløp
fra bebyggelsen i Lii og deler av bebyggelsen i Jordalsbø,
må oppfattes som et konfliktområde.
Utbygging vil i perioder føre til redusert vannføring nedstrøms samløpet mellom Nordåni og Søråni (Kvalsåni) med
muligheter for nedsatt vannkvalitet og økende begroing.
Dette elveavsnittet bør derfor også oppfattes som et konfliktområde.
Det vil ikke oppstå positive effekter ved utbygging.

Utbyggingsplanen forutsetter ikke avgivelse nv minstevannføring til SøriJni fra Jordalsvntn.
åni er aktuelt for

& kompensere

Minstcvannførjng i

Sør-

for den sterkt reduserte

resipientkapasiteten i denne elva.

I denne forbindelse er

det aktuelt å vurdere muligheten for å la utløpet fra kraftstasjonen gå til Søråni oppstrøms Lii istedenfor til Nordåni
oppstrøms Jordalsbø som skissert i utbyggingsplanen.
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Dersom magasinene holdes fulle fram til f.eks. midten av
juni måned kan kraftstasjonen kjøres på laveste akseptable
vannføring ved tapping av magasinene.

Dermed oppnår en

større vannføring i vassdraget nedstrøms utløpet av kraftstasjonen.

Dette vil bedre resipientkapasiteten i sommer-

månedene som gjerne er en kritisk periode med lav vannføring
og høy vanntemperatur.
Tilknytning av bebyggelsen på Lii og Jordalsbø til det kommunale kloakknettet er lite aktuelt som kompensasjonstiltak.

søråni vil bli uegnet som resipient.

Utbygging kan også føre

til periodevis redusert resipientkapasitet i elveavsnittet
nedstrøms samløpet mellom Nordåni og Søråni.

Sistnevnte

forhold vil avhenge av manøvreringen av kraftstasjonen.
4.6.4

Behov for videre arbeid

For bedre å kunne vurdere en utbyggings virkning for vannkvaliteten i vassdraget, er det nødvendig med resipientundersøkelse.

4.7

Kulturminnevern

(kartbilag 8)

For en arkeologisk vurdering av prosjektet for Samlet Plan
er Jordalsvatn og deler av Søråni og Kvålsåni befart.
vatn og Eksæ er ikke befart i denne sammenheng.

Sand-
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For vurdering av nyere tids kulturminner har det vært en
kort befaring i mesteparten av det området som antas berørt
av prosjektet.

Området ved Eksæ er ikke befart.

Trase for

anleggsvei, kraftstasjonsområde, linjetrase, tipplass o.l.
er ikke befart for noen av fagene.
4.7.2

Konfliktområder

Ved oppdemming (2 m) av Sandvatn, Jordalsvatn og Eksæ, vil
kulturminner rundt vannene bli ødelagt.

Det gjelder den

registrerte steinalderboplassen og eventuelt andre typer
kulturspor som ligger nær vann.

Oppdemming

av Jordalsvatn

vil også demme ned støler ved sørøstenden av vannet og ferdselsstier.

Fordi stølsområdet rundt vannet er slakt, vil en

regulering virke sterkt ødeleggende på landskapet.

Det er

uklart om den nye dammen vil kunne tilpasses det gamle tømmerfløtingsdamanlegget uten å ødelegge det.
En periodevis sterkt redusert vannføring i elveløpet gJennom

Bygland, vil få stor negativ konsekvens for opplevelse

og forståelse av det gamle kulturlandskapet her.

Gamle stier

nordvest for Søråni vil

kunn~

anleggsvei og en tipp.

Anleggsveien mellom Jordalsvatn og

bJi berørt eller ødelagt aven

Sandvatn vil gripe inn i det godt bevarte kulturlandskapet,
og vil kunne ødelegge støler.

Tipper, anleggsveier og

linjetraseer vil sannsynligvis berøre de forhistoriske kulturminnene.

Utbyggingen vil redusere verdien av et helhetlig kulturlandskap.

Både kunnskapsverdi, pedagogisk verdi og opplevelses-

verdi vil bli sterkt redusert.

4
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Behov for videre undersøkelser
----------- - - --- --------------

Det er nødvendig med grundige og systematiske registreringer ,
da e n kan forvente ytterligere funn i området .
4. 8
4.8.1

Jordbruk og skogbruk

(kartbilag 9)

Arealkonsekvenser

Ved oppdemming av Jordalsvatn 2,0 m, blir det demt ned et
areal på vel 200 daa.

Ikke noe av dette arealet kan sies

å være dyrka/dyrkbar jord.

He l ler ikke ved heving av vann-

standen i Eksæ eller Sandvatn med 2,0 m blir det demt ned
dyrka/dyrkbar jord .
Bortfall eller sterk reduksjon av vannføringen i Søråni vil
neppe medføre konsek venser av betydning for grunnvannstanden
i arealene som ligger inn til elva.
Både Trodverksåni og Sivartsåni har en betydelig gjerdeeffekt
for sau som beiter innen nedbørfeltet, og Søråni har gjerdeeffekt ved samling.
Kra f t li n j en fr a kraf t s t as j o ne n til de t

l o k a l e net te t v il gå

gjennom produktiv skogsmark og over dyrka jord .
Tippen ved enden av avløpstunnelen vil ligge på skogsmark
med høy bonitet. Tippen ved Øksbrekkåsen vil ligge
mark der det er både høy, middels og lav bonitet.

på skogs-

Sterkt redusert vannføring i Søråni vil være negativt for de
som bruker elva til jordbruksvanning på Jordalsbø og Lii .
Tap av gjerdeeffekt av Trodverksåni, Sivartsåni og Søråni er
negativt for landbruket.
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Kraftlinjen fra kraftstasjonen til det lokale nettet vil
redusere det produktive skogareal og gi driftsmessige
ulemper .
Tippene vil r e dus e re det produktive skogsareal.

For tippen

ved Øksbrekkåsen er virkningene avhengige av den nøyaktige
plassering.
Anleggsveien inn i nedbørfeltet vil gi adgang til 1200-1300
daa dyrkbar jord og også åpne relativt store områder med
produktiv skogsmark.

For å sikre va n ni n gsvann til bruka i Jordalsbø og Lii må det
enten avgis minstevannføring i Søråni eller det må gis anledning til uttak av vann direkte fra driftstunnelen.
Tap av elvenes gjerdeeffekt kan kompenseres ved oppsetti ng og
vedlikehold av gjerder på de aktuelle strekningene .
Tippen ved Øksbrekkåsen vil få liten virkning hvis den plasseres på lav-bonitet skogsmark.

For tippen ved avløpstunne-

len bør det finnes et annet sted med la vere bonitet .

Tap av vanningsvann fra Søråni vil redusere jordbruksarealenes verdi på Jordalsbø og Lii.

Anleggsveiene vil gjøre ny-

dyrking og skogsdrift mulig på nye arealer.

Samlet vil ut-

bygging være positivt for landbruket.
4.9

Reindrift

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området.
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Kraftstasjonen vil få lang driftstid over året og magasinene
vil bli nyttet til flomdemping.

Dette må forventes å virke

positivt på flomforholdene i vassdraget.
Elveavsnittet i Nordåni mellom utløpet fra kraftstasjonen og
samløpet med Søråni, får økt vannføring.

Dette kan gi økt

erosjon på denne strekningen.

Det kan bli aktuelt med forbygningsarbeider i Nordåni mellom
utløpet fra kraftstasjonen og samløpet med Søråni.

Det bør

i den forbindelse vurderes å la utløpet fra kraftstasjonen
føres til Søråni, som omtalt i avsnitt 4.4.2.
4.10.3

Behov for videre arbeid

Det synes ikke å være behov for videre undersøkelser på dette
området.

Utbygging vil umuliggjøre tømmerfløting i Søråni, Trodverksåni og Sivartsåni, og vanskeliggjøre bruk av isen på Jordalsvatn og Eksæ som vinterdriftsvei for skogbruket.
Nedlegging av tømmerfløtillgcn kompenseres ved at det bygges
anleggsveier til Sandvatn og Eksæ.

Veiene vil også i stor

grad kompensere for bruk av isen på Jordalsvatn og Eksæ ved
tømmertransport.

4
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Angående data om befolkning,
munal økonomi i

sysselsetting, pendling og kom-

utbyggingskommunen og tilgrensende region,

vises det til kap. 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling.
Sysselsetting ved anlegget.
Byggetid for anlegget er antatt å være 2 år.

Behovet for

arbeidskraft vil utgjøre ca. 140 årsverk gjennom hele perioden, med noe variasjon fra år til år.

Fordeling på arbeids-

operasjoner framgår av tabellen.
Tabell 4.1

Fordeling av arbeidsoperasjoner på årsverk, faser i
anleggsperioden og prognose for gjennomsnittsysselsetting over året.

Arbeidsoperasjon

Dammer

Antall
årsverk
arb.

Faser i
O

1

anleggsperioden

2

3

4 An l . år

5

Kraftst, rørgater m.v.

50

Tunneler

45

Veier, brakkeleir m.v.

15
Antall
årsverk

Gjennomsn.
l
2

sysselsetting over året
345

Anleggsarbeidere

115

60

55

o

O

O

Brakkepersonale*

10

5

5

O

O

O

Funksjonærer*

15

8

7

O

O

O

140

73

67

O

O

O

Sum

* 10 % av anleggsstyrke for brakkepersoneli,

15 % for funksjonærer.
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tabellen er vist hvordan de enkelte arbeidsoperasjoner kan

passes inn i

anleggsperiodens lengde sammen med prognose for

gjenomsnittssysselsettingen over året.

For de fleste opera-

SJone r vil det være mulig å holde jevn aktivitet gjennom hele

året.

4.12.2

~2~e'_c~~c~~~~c~~9L_C'Y~~~~9L_e~~9'~~9_~~9~c_e~'~99§

e~;:~Q9~!:!

Anleggsarbe i dere og brakkepersonell.
Anlegget vil i

stor grad etterspørre faglært arbeidskraft .

For enkelte av disse kategorier, særlig tunnelarbeidere, kan
det være vanskelig å skaffe nok folk med erfaring lokalt.
Vi antar følgende rekruttering regionalt:
-

40 prosent av anleggsstyrken til kraftstasjoner, veier,
dammer

-

ffi.V.

25 prosent av tunnelarbeidere

- 90 prosent av brakkepersonell (kokker,

serveringspersonale m.v . )

Den regionale rekruttering av anleggsarbeidere vil i
utgjøre ca.

4,4 prosent av de som er sysselsatt i

legg innenfor regionen i dag.

så fall

bygg og an-

Anlegget vil således være av

liten betydning som bidrag til å opprettholde dagens eller
øke sysselsettingsnivået i bygge- og anleggsbransjen.
Tabell 4.2

Gjennomsnittlig region al rekruttering pr. år.

Type
personale

Regional
rekr . %

l

2

Anleggsår
3

4

Brakkepersonale

90

4

4

o

O

Anleggsarbeidere

35

22

17

O

O

Sum

33

26

21

O

O

5

-~~~ - ~-----
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Anslagsvis vil 3-7 arbeidere de første par år flytte til
regionen i

skattemessig forstand, og da med familie.

vil fortrinnsvis flytte Li]

Disse

Bygland.

Funksjonærer.
De fleste av gruppens medlemmer er spesialtrenete folk som
følger anlegg fra sted til sted.

En kan anta at ca. 60 pro-

sent av disse flytter med sin familie til regionen i
messig forstand,

skatte-

da fortrinnsvis til Bygland.

Flesteparten av de som flytter inn med anlegget vil antakelig
forlate kommunen når anlegget er ferdig,

slik at effekten på

kommunal økonomi m.v. blir relativt kortvarig.

A.
Q~~~~_~~l~22~2erio~~~
Ringvirkningene på regionnivå vil avhenge av flere forhold,
som næringsstruktur,
evne.

I

lokalisering og tilpassings-/konkurranse-

dette tilfelle forutsetter vi at det for hver anleggs-

arbeidsplass blir 0,10 arbeidsplasser i

det øvrige næringsliv.

For regionen som helhet vil dette utgjøre ca.

6 arbeidsplasser

o

pr. ar.
En usikkerhet i anslaget på +/7 50 prosent vil utgjøre ca.

+/7 3 arbeidsplasser for regionen som helhet.
~!!~~_~~l~22~2~~~~~~~~_.~l~!!
Størstedelen av denne virkningen vil være av midlertidig
B•

karakter,

etter at anlegget er over vil disse arbeidsplas-

sene falle bort.

Anlegget er så lite og anleggstida så kort

at det vil være vanskelig for annen virksomhet å utnytte
vekstimpulsen fra anlegget til varig etablering.

4

4.12.4

18

~~~9~~i~g_~~_~~~i~~9!_~~~~~~~~~i~g_~g_9~!~9~~

~Y~~~!~~~~i~9_E~_~~~~~~~~~

Den

regionale sysselsettingen vil fordele seg på flere av

kommunene i dagpendlingsområdet.

I tabell 4.3 har vi, ut fra

den enkelte kommunes størrelse med hens yn til folketall og
avstand til anlegget, anslått denne fordelingen.

Fordeling

av innflytterne inngår også i tabellen.

Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentralbyrås
framskrivingsmetode e r vist i kap. 1.2.

Anlegget vil ikke

være årsak til store avvik fra dette.
Tabell 3

Fordeling av regional rekruttering, avledet sysselsetting og innflytting mellom kommunene.
Reg.rekr.
%-fordelt

Kommune

l

Sysselsetting pr. år
2
3
4

5

Bygland

50

16

14

O

O

O

Øvrige kommuner

50

16

14

O

O

O

100

32

28

O

O

O

Sum

A.

Unde.!:_~nle9.gsperioden

Anleggsvare r
Deler av anleggsvarene, som trelast, sand, sement m.v ., vil
kunne leveres fra bedrifter i regionen .

Vi forutsetter at

10 prosent av anleggsvarene leveres fra regionen.

Samlet

svarer dette til en omsetningsverdi for regionen på ca. 3,0
mi ll . kr.

Omsetningen vi l være ford elt over hele anleggs-

perioden, med noe variasjon fra år til år avhengig av anleggsakti vi tet.
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Dagligvarer og øvrige forbruksvarer

----------------------------------

For regionen vil anlegget føre til en omsetningsøkning for
disse varer på cao 1,9 mill. kroner pr. år, med noe variasjon fra år til år avhengig av anJeggsaktivitet.

Bygland

vil få størstedelen av denne omsetningen.

B. ~!!~!_~~1~39~E~!~~2~~~~1~!!
Situasjonen vil være omtrent som beskrevet under 4.12.3 pkt.
B.
4.12.7

A.
Und~E_~~1~3S~E~E~~2~~
Inntektsskatt
De kommunale skatteinntekter vil variere noe fra år til år,
avhengig av anleggsaktivitet.

For hele regionen vil anlegget

gjennomsnittlig gi ca. 0,2 mill. kroner i
år over 2 år ..

skatteinntekter pr.

Dette vil fordele seg pa kommunene omtrent

slik:
Bygland

0,1 mill. kroner pr. ar

Øvrige kommuner

0,1 mill. kroner pr.

Qr.

For alle kommunene vil skatteinntektene utgjøre en relativt
liten andel av dagens skatteinntekter, mindre enn 19 prosent.
Skatteøkningen vil ikke overstige de skatteutjamningsmidier
kommunene i

dag får

Den økonomiske

(med unntak av Valle).

effekt for kommunen kan dermed bli liten,

idet en risikerer

at skatteutjamningsmidlene skjæres ned tilsvarende.
er det mulig at de kommunale utgifter øker,

Dessuten

dersom innflyt-

ting medfører behov for kommunale investeringer.
B. ~t t~~_~.E]~33~2~r i~de~_~_~!~~~_
Inntekts-, formues- og eiendomsskatt fra kraftanlegget
Anleggets bruttoformue er beregnet til ca.

46,4 mill. kroner.
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Omtrent hele nedslagsfei tet li9ger i

BY91and kommune

årlige skatteinntekter for denne kommunen vil

jøre:

Inntektsskatt fra ansatte

o

Formuesskatt fra kraftani.

O , 2 mill

Inntektsskatt fra kraftanl

O f 2 mill
O , l-O

Eventuell eiendomsskatt

p

0::1 de

I'

O mill

,

o

kr
kr

"
o

pr

pr

kr o pr

o

"

ar

o

ar

"

Eir

, 3 mill . kr. pr " år

--------------------------_._-

0,5-0,7 mill. kr. pro

Sum skatteinntekter

Dette utgjør ca,

I l prosent av de samlede skatteinntekter

kommunen mottar og mindre enn det kommunen mottok i
jamningsmidler i
lik null,

o

ar

19810

ska'tteu·t·~

Nettoeffekten kan således bli omtrent
ing;eIl

dersom skatteutjamningsmidlene etter

blir redusert tilsvarende.
Ved innføring av nytt inntektssystem er det vanskelig a si
hvordan nettoeffekten for kommunen blir.
skot~t

(bl. a .

til undervisning)

De sektorvise til-

til kommunen vil an"takelig

forbli upåvirket av kraftutbyggingen, mens derimot det genereIle tilskott kan bli redusert som følge

a\l

at kommuf',ens

egne skatteinntekter øker.
i\lærlngstond
-~._-------

Konsesjonsavgifter er ikke beregnet.

Disse utgjør normalt

15-20 prosent av skatteinntektene for kraftverket.

Foruten

skatter og konsesjonsavgifter kan det gjøres avtaler om
spesielle tilskott.

Disse kan utformes alt etter de behov

som er til stede og den fantasi kommunen kan vise

l

Slne

krav.
Tradisjonelt opprettes det fond beregnet
næringsdrivende.

p~

Særlig vanlig er jordbruksfondsoTl: gir

tilskott til nydyrking, vanningsanlegg osv.
har det også blitt alminnelig
næringsfond.
distriktet.

tilskott til
Etter h']srt

5 lage industrifond eller bare

Dette kan bidra til å skaffe ny virksomhet t i l

5
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OPPSUMMERING
(kartbilag 3.2 og 3.3)

Jordalsbøvassdraget renner ut i Byglandsfjord ved Bygland.
Vassdraget består av to elver, Nordåni og Søråni, som like
nedenfor Lii renner sammen til en elv.

Søråni har ved ut-

løpet av Jordalsvatn et nedbørfelt på 51,1 km 2 og en midlere årlig vannføring på 1,8 m3 /s.
Søråni foreslås bygd ut med en kraftstasjon ved Jordalsbø.
Kraftstasjonen plasseres i fjell like ved Jordalsbø med atkomsttunnel fra Saghus.

Stasjonen vil utnytte 285,8 m

brutto fall mellom Jordalsvatn og Nordåni.

Kraftstasjonen

vil få en installasjon på 11,6 MW med slukeevne 4,9 m3 /s.
Midlere årsproduksjon er beregnet til 35,8 Gwh.

Anlegget

krever bygging av 4,5 km tunnel.

søråni har ved utløpet av Jordalsvatn en midlere vannføring
på 1,8 m3 /s.

I tørre perioder vil Søråni

ned til Nordåni.

bli

nærmest tørr

Restfeltet til Nordåni og Søråni har en

midlere vannføring på 1,7 m3 /s ved utløpet i Byglandsfjord.
Vannføringen her blir altså om lag halvert i perioder uten
kjøring av kraftstasjonen.
(kartbilag 10)
Vannstandsvariasjoner i Jordalsvatn vil medføre at isen i
strandsonen vil brytes opp.
sel over vannet.
enn i dag.

Dette vil vanskeliggjøre ferd-

Søråni vil islegges tidligere om høsten

Nedstrøms kraftstasjonen vil elva gå åpen ned

til Byglandsfjorden når stasjonen kjøres.

Det er fare for

isgang nedstrøms kraftstasjonen dersom denne vekselvis står
og kjøres periodevis gjennom vinteren.

5
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Når kraftstasjonen kjøres, vil vanntemperaturen nedstrøms
stasjonen stige litt om vinteren og synke litt om sommeren.
Klima

(kartbilag 10)

I deler av Bygland tettsted kan det bli økt frostrøykutbredelse og økt rimavsetning pga regulering av Nordåni/
Søråni og pga. større åpen råk ved elveutløpet.

Økningen

blir trolig så liten at den har liten praktisk betydning.
Naturvern

(kartbilag 2)

Vannstandsvariasjoner i Jordalsvatn, vil trolig ødelegge
hekkemulighetene for flere arter av våtmarksfugl i området.
Summen av de tekniske inngrepene vil redusere områdets typeverdi.
Friluftsliv

(kartbilag 3)

Jordalsvatn kan bli mindre egnet til bading og rasting.
Vanskelige isforhold kan føre til at skiløyper må legges om
rundt magasinene og ved bekkene.

Tørrlegging av Søråni med-

fører at enkelte badeplasser går tapt.

De tekniske inn-

grepene vil gi området økt preg av påvirkning.
Vilt

(kartbilag 4)

Regulering av Jordalsvatn vil antakelig redusere produksjonen av andefugl og vadere, samt nedsette områdets bruksverdi og referanseverdi.

Anleggsveien fra Jordalsvatn til

Eksæ vil komme i konflikt med en storfuglleik og berøre et
godt sommerbeiteområde for hjortevilt.
vatn og Eksæ får
Fisk

r~dusert

Jordalsvatn, Sand-

verdi som beverbeitoper.

(kartbilag 5)

Søråni vil bli nærmest tørrlagt etter utbygging.

Området har

i dag relativt liten betydning som fiskeområde og regulering
vil i

liten grad påvirke den aktuelle verdien til vassdraget.

5
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(kartbilag 6)
Utbygging synes i

liten grad å få konsekvenser for vann-

forsyningsinteressene i området.
En husstand må skaffes ny drikkevannskilde.

Det er usikkert

om enkelte av grunnvannsbrønnene langs Søråni blir berørt.
(kartbilag 7)
søråni blir nærmest tørrlagt.

Den sterkt reduserte resipient-

kapasiteten kan gi nedsatt vannkvalitet og fare for begroing
i nedre deler av elva.

De samme virkninger kan oppstå ned-

strøms samløpet med Nordåni i perioder uten kjøring av
kraftstasjonen.
Kulturminnevern

(kartbilag 8)

De mange kulturminnene er typiske for området og belyser
utnytting av området fra middelalder og fram til nyere tid.
Kulturlandskapet er lite berørt av moderne teknologi.

En

eventuell utbygging vil ødelegge kulturminner og redusere
verdien av et helhetlig kulturlandskap.
(kartbilag 9)
Søråni blir nærmest tørrlagt og uegnet som inntak for vanningsvann til jordbruksarealene på Jordalsbø og Lii.
22 kV-linjen til det lokale strømforsyningsnettet vil gå
gjennom produktiv skogsmark og medføre driftsulemper.
Anleggsveiene vil gi adgang til 1200-1300 daa dyrkbar mark
og relativt store områder med produktiv skog.
Reindrift
Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området.

5
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Magasinene vil bli nyttet til flomdemping.

Dette forventes

å gi en positiv virkning.
Det kan muligens bli økt erosjon på elveavsnittet mellom
utløpet av kraftstasjonen og samløpet med Søråni.

Utbygging umuliggjør tømmerfløting i Søråni,
og Sivartsåni.
veier

Trodverksåni

Dette kompenseres ved bygging av anleggs-

fra Jordalsvatn til Sandvatn og Eksæ.

Utbyggingen vil pågå i om lag 2 år.

Det første året antas

anleggsvirksomheten å kunne sysselsette ca. 25 personer,
det andre året ca. 20, fra Bygland og kommunene omkring.
I tillegg kan 3-9 personer sysselsettes pga. økt etterspørsel i regionen.

Utbygging antas ikke å gi varige arbeids-

plasser.
Omsetningen av anleggsvarer (trelast, sand, sement m.m.)
og dagligvarer vil øke i anleggsperioden.
Den økte skatteinngang til Bygland antas å bli mindre enn
tildelte skatteutjamningsmidler, både i anleggsperioden og
siden.

Konsesjonsavgift er ikke beregnet, men kan bli av

størrelsesorden 0,1 mill. kr/år. I tillegg kommer eventuelle
næringsfond som kan gi tilskudd til opprettelse av ny næringsvirksomhet.

OMRAoEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING,
DATAGRUNNLAG

)amlat plan
Prosjekt:

12 Jordalsbø

Alternat iv:

Fylke(r) :

Au s t-Agder

Kommune(r):

Vassdrag:

Byg land

11, 6

Maks. yte lse (MW):

2,37 (pr. 1.1. 82)

Spesifikk kostnad Ikr./ kWh) :

Midlere årsproduksjon (GWh/ år) :
Brukerinteresse/ tema

115 Otr a

35, 8

I I I (pr. 1.1. 82)

Kostnadskla sse:

1 Områdets

2 Foreløpige

3 Oata -

verdi før
utbygging

konsekvenser
(.IV evt. utbygging

grunnlag

4 Merknader

~------------------~-----'--1----- -- -------- ------

Naturvern

__ __

_. _.. _ **
_ __ IMi ddels n e gative

Vilt

***
***

Fisk

*

Friluft sliv

Vern mot forurensning

***

I--J_o_r_d _-._o:g:...s_ko...:g:.b_r_u_k _ _ __

C

IMidde l s ne gativ e

~,-_. - --I-------

IMiddels negativ e

C

rs;;;å

negative

C

ne g a tive

C

IMiddels ne gative

C

IStore neg a t i v e

C

Vannforsyning

Kulturmin nevern

.--J!
-I" ~.
..·. Ismå

-- ~------+------- --~

B

positive

- --B ::~; : ::::::. . .

Reindrift

I

I- -:_-_~-aom_ns-p-:-:=-e-~o-:~j-o_n~S~s-i~-~_-i~-9=_-_
I.~ O!J vanlltempe_ra_t~r

esser

C

- - 1-- - -

- f- - - - - --- - _ .

B

."jY;i;: Ing e n

Klinw

Ingen inter-

C

~ '?; . . '.., l~l11~..!'~ g a ~ i ve

_ __

C

+..:=..:~'-=-c-.:.:~.::."--=---_~

C

Anleggsperioden vil vare i c a. 2 år, og antas å sys s elsette henholdsvis rundt 25 og 20 personer fr a re gion e n, hver t år .
Det antas ikke å bli varige arbe idsplasser.
Økte skatteinnte kter
blir mindre enn det Bygland mottar i skatteutjamningsmidler.

Regio/laløkonomi

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en kla ssifisering av prosjekt områdets generelle

Klassifiseringsnøkkel:

.... Meget høy verdi
Høy ve rd i
. . Middels verdi
Liten/ ingen verdi

verd i/ bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurde ringen for flere interesser, f. eks .
naturvern og friluftsliv.

000

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderinyene er loreløpige og ba sert på en
vurdering av prosjektet isolert. Kon sekvensvurderingene vil/ka n for fl ere illtemsser/ temaer endres nar
prosjektet vurderes samITl en med andre prosjekter i Samlet Plan .
Følgende klassifi seringsnøkkel blir brukt:
INGr N
I'OSH IV~
MF (j ~

l

srORE

srORE

L _____.___.l.I_

-_..... -

M IDD EL S

SM A

ELLER
NEG Ar Ivr
KON SE KVE N S[fl

_ _ _LI _ _ _ _-1[_ _ __

•
--- --

NFG ATIVE

KONSEK vENSE n

- - - - --

L[_ __

SMA

B: Godt.

C: Middels.

S I OR E

MEGE I
SlORE

-1[_ _ . _ _ ..L.._ _ _L[_ _ _ _ _ _I

POSITIV[ KO N SE KV I

------------

3 Klassifisering av datagrunnlag.
Følgende klassifi seringsnøkkel blir brukt :

A : Meget godt

MIUOftS

O: Mindre tilfred ss ti llende.

N~, I

Il

--

•
------~------ I

KILDER
Denne vassdragsrapporten bygger på følgende fagrapporter
(for opplysninger om primærkilder henvises til fagrapportene):
Fisk.

Fagrapport utarbeidet av fagassistent Jørn Enerud,
Miljøverndepartementet.

Flom- og erosjonssikring.

1983.

Fagrapport utarbeidet av sjefing.

Haakon Haga, NVE-Forbygningsavdelingen.
Friluftsliv.

1983.

Fagrapport utarbeidet av frilufts- og natur-

vernkonsulent Aud Castberg, Fylkesmannen i Aust-Agder,
Miljøvernavdelingen.
Is og vanntemperatur.

1983.

Fagrapport utarbeidet av førstehydrolog

Arve M. Tvede, NVE-Iskontoret.
Jordbruk og skogbruk.

Fagrapport utarbeidet av Fylkesland-

brukskontoret i Aust-Agder.
Klima.

1983.

1983.

Fagrapport utarbeidet av statsmeteorolog Eirik J.
Førland, Det norske meteorologiske institutt.

Kulturminnevern.

1983.

Fagrapport utarbeidet av prosjektleder

Anne-Berit 0. Borchgrevink og fagkonsulent Lil
Gustafson, Miljøverndepartementet.
Naturvern.

1983.

Fagrapport utarbeidet av cand. real. Erik Blomdal,

Fylkesmannen i Aust-Agder.
Regional økonomi (kap. 4.12).
Sandvika.

1983.

Utarbeidet av Asplan A/S,

1984.

Vannforsyning og vern mot forurensning.

Fagrapport utarbeidet

av prosjektmedarbeider Tom Egerhei, Fylkesmannen i
Aust-Agder.

1984.

Vasskraftprosjektene (kap. 3).

Utarbeidet av Sivilingeniør

Lindboe A/S, Kristiansand.
Vilt.

1983.

Fagrapport utarbeidet av konsulent Vemund Jaren og
førstesekretær Elise Førde, Miljøverndepartementet.
1983.

(Øvrige avsnitt i vassdragsrapporten er utarbeidet av
prosjektmedarbeider Tom Egerhei, Fylkesmannen i Aust-Agder).
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