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l KASLAND. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 

1.1 Naturgrunnlag 

Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Bjørgåni som munner 
ut i Otra ved Bjørgum i Valle kommune, ca. 15 km sør for 
Valle sentrum. Utbyggingsprosjektets beliggenhet framgår 
av fig. l neste side. 

1.1.2.1 Berggrunnsgeologi 

Undergrunnen består av grunnfjellsbergarter med diverse 
gneiser og gneisgranitt i nedre deler, omdannede sandsteiner 
i midtre, mens massiv granitt dominerer i de øvre deler av 
feltet. 

1.1.2.2 Geomorfologi 

Bjørgedalen er en relativt vid og åpen dal som er hengende 
i forhold til Setesdalen. Ned mot Otra har derfor Bjørgåni 
skåret seg ned i ei trang kløft. I løpet ligger en del 
stein og blokker, men stort sett er det utformet i fast 
berg. 

1.1.2.3 Kvartærgeologi 

Det er svært sparsomt med løsmateriale i størsteparten av 
feltet. I Bjørgedalen finner man imidlertid en del avset-
ninger, hovedsakelig av glasifluvialt materiale og noen 
større myrområder. 
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Øvre del av Setesdal har innlandsklima, med forholdsvis 
lave temperaturer vinterstid og forholdsvis høye tempe-
raturer sommerstid. I et "normalår" faller det mest ned-
bør i månedene august-desember, minst i mars-mai. 

på Hylestad, på vestsiden av Otra rett overfor Bjørgum, 
varierer normal månedsmiddeltemperatur mellom 7 4,9°C 
(januar) og + 14,3°C (juli). på Hylestad har det vært 
målt + 30°C eller høyere både i juni, juli og august. 
Vinterstid er det målt 7 25,6°C på Hylestad. 

Normal årsnedbør på Hylestad er ca. 1200 mm. Månedsned-
børen er normalt størst i august-oktober og minst i mars-
mai. 

Bjørgåni har et nedbørfelt på 35,4 km 2 ved utløpet i Otra. 
Midlere avrenning i nedbørfeltet er 37 1/km2 .s. Midlere 
vannføring ved utløpet i Otra er 1,3 m) /s. Vannføringen l 

vassdraget er karakterisert ved stor vannføring i snøsmel-
tingen (mai-juni) og lav vannføring om vinteren. 

Vassdraget har en sur og næringsfattig vannkvalitet. Berg-
grunnen i området består av tungt forvitrelige grunnfjells-
bergarter som frigir lite næringsstoffer og som har liten 
nøytraliserende virkning på sure komponenter. 

Naturgeografisk hører Bjørgedalen til Øvre Setesdals og 
Telemarks skogområder i forfjellsregionen. 

Magre vegetasjonstyper dominerer, røsslyng-skinntryte-furu-
skog på fastmark opp til 750 m.o.h., der fjellbjørkeskogen 
overtar. Fattigmyr og skinntrytesumpskog dominerer fuktig 
mark. Skogen når opp til 1050 m.o.h., høyere finnes bare 
alpine samfunn. 
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Stølsvollene er med på å gi variasjon. Ellers er vegeta -
sjonen lite berørt av menneskelig påvirkning, utenom nede 
ved Otra , der det er flere gårder og noe dyrk a mark, og 
unde r de to kra f t l injene som går gjennom området. Hogst 

og planting er foretatt , men dette er nært knyttet til 
vei e n langs Bjørgåni. Vannene er næringsfattige . 

Ar eal f ordel i ngen i nedbør f eltet framgår av tabell 1. 1 og 
kartbilag 9 . 

Tabell 1.1 Areal f ordeling i nedbørfeltet ned til aktuelt 
damsted i Bjørgåni . 

Barskog , middels bonitet 
Blandingsskog, lav bonitet 
Lauvskog , middels bonitet 
Annet areal (myr , vann , impediment) 

Totalt 

0 , 6 km 2 

10,2 " 

O 1 2 " 
22 , 9 " 

33 , 9 km 2 
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1.2 Samfunn og samfunnsutvikling 

Anleggsvirksomheten vil foregå i Valle kommune. Dagpend-
lingsområdet består i tillegg til Valle av kommunene Byg-
land og Bykle. Som fellesbetegnelse på kommunene i dag-
pendlingsområdet brukes heretter "regionen". 

Tabell 1.2 Utvikling av folketallet fra 1900 fram til 1982, 
utgangen av året. 

Ar Bygland Valle Bykle Regionen 

1900 2149 1720 476 4345 
1946 1954 1714 703 4371 
1970 1552 1444 464 3460 
1980 1554 1488 712 3754 
1982 1549 1490 650 3689 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell 1.3 Naturlig tilvekst, flytting og samla tilvekst l %, 

Gjennomsnitt for årene 1980-82. 

Naturlig 
tilvekst 

Netto 
flytting 

Samla 
tilvekst 

Bygland 

-0,4 

0,3 

-0,1 

Valle 

-0,8 

0,9 

O, l 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Bykle Fylket 

0,6 0,3 

1,7 1,0 

2,2 l J 2 
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Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Bygland har hatt liten 
endring i folketallet i perioden fra 1970 til 1982. Valle 
har hatt svak økning i folketallet i perioden, mens det har 
vært stor økning i folketallet i Bykle i perioden. 

Bygland og Valle har negativ naturlig tilvekst i folketallet. 
Dette skyldes skjev alderssammensetning med en stor andel av 
befolkningen over reproduktiv alder. Folketallet blir i 
begge kommunene opprettholdt ved innflytting. Den store 
økningen i folketallet i Bykle i perioden fra 1970 til 1982 
skyldes hovedsakelig innflytting til kommunen i forbindelse 
med kraftutbyggingsarbeider i øvre Otra. 

I henhold til prognosen i tabell 1.4 vil Bygland og Valle få 
svak økning i folketallet fram mot år 2000. For Bykle er 
prognosen misvisende da tallene for 1990 og 2000 er altfor 
høye. 

Det må understrekes at den skisserte befolkningsutvikling 
forutsetter tilvekst pluss samme flyttetendens 
siste tre år. Endrete sysselsettingsforhold m.m. vil imidler-
tid kunne endre dette bildet vesentlig. Dette vil særlig 
gjelde for Bykle der flyttetendensen i stor grad avhenger av 
aktiviteten ved kraftutbyggingsanleggene i øvre Otra. 
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Tabell 1.4 Folketallet l kommunene pr. 31.12.1982 og fram-
o skriving folketallet l kommunene; fordelt pa 

aldersklasser. Alt. Kl 82 - naturlig tilvekst 
pluss flytting ut fra flyttetendensen siste 3 år. 

1982 1990 2000 --------------- --------------- ---------------
0- 16- 0- 16- 0- 16-

Kommune Tot 15 66 67+ Tot 15 66 67+ Tot 15 66 67+ 

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 
Bykle 650 23 62 14 1346 33 60 8 1996 31 65 4 

Regionen 3689 21 59 19 4514 25 59 16 5185 25 63 12 
-------------------------------------------------------------
Fylket 92738 25 61 14 99208 23 63 15 105992 22 65 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Det er lngen bosetting innenfor den delen av 
som er aktuelt å utnytte til kraftproduksjon. Bosettingen 
langs vassdraget er knyttet til gårdene Bjørgum og Kåsland 
ved utløpet i Otra. 

13 

Anleggsområdet ligger like ved gården Kåsland. Det går fyl-c 
kesveijprivat vei fram til anleggsområdet. 

Fra anleggsområdet er avstanden til kommunesenteret i Valle 
ca. 15 km, ca. 45 km til kommunesenteret l Bykle og ca. 50 
km til kommunesenteret i Bygland. 

Av tabell l.S framgår fordelingen av de yrkesaktive på ulike 
nærinqer i kommunene i regionen. Arbeidskraftregnskap for 
kommunene i 1980 framgår av tabell 1.6. 
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Tabell 1.5 Yrkesaktive, 16 dr og over, etter næring og kjønn, 
1970 (i parentes) og 1980. Over 500 timer. 

Prosent i næringsgrupper 

Pl:" im,rr- BCl:"gv. Byggl Val:"eh. Tl:"ansp. 
Kommune Menn Kvinner TotcllL lItl!r i II<J 1n<1. dll l. m.m. 

Bygland 313 (40 l) 209 (236) 522 (637) 18 (33) 11 (8 ) 10 ( 16 ) 6 ( 5) 10 ( 8) 

Valle 367 (424 ) 191 (221) 558 (645 ) 23 ( Sl) 9 (7 ) 29(17) 7 (6 ) 9 (6 ) 
Bykle 178 (133 ) 93 (74 ) 271 ( 207) 8 (47) 3 (3 ) 35(17) 5 (4 ) 6 (7 ) 

Regionen 858 (958 ) 493 (531) 1351 (1489) 18(43) 9 ( 7) 23 (17) 6 (5 ) 9 ( 7) 

Off/pLiv. 
t]ene,.te 

44(27) 
23 ( 12) 
41(18) 

35(19) 

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

Kilde: Folke- og boligtellingene 1970 og 1980. SSB. 

Tabell 1.6 Arbeidskraftregnskap for kommunene. 
Alle tall for 1980. 

Tilbud arb.kraft 
- Arbeidsløshet 
Sysselsatte bosatt 

i kommunen 
- Utpendling 
+ Innpendling 
Ettersp. arb.kraft 

Bygland 

529 
7 

522 
70 
85 

537 

Valle 

565 
7 

558 
74 
47 

531 

Kilde: Folke- og boligtellinga 1980. SSB. 

Bykle 

274 
3 

271 
19 

388 
640 

Fra 1980 til 1982 var det økning i arbeidsløsheten l regionen, 
fra 17 til 29 i gjennomsnitt for året. 
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I samtlige kommuner er sysselsettingen i primærnæringene 
sterkt redusert i perioden fra 1970 til 1980. Primær-
næringene har imidlertid fortsatt en sentral stilling, 
særlig i Valle og Bygland, og hadde i 1980 i gjennomsnitt 
18 % av de sysselsatte i regionen. 

Totalt jordbruksareal i regionen er 17317 daa, hvorav ca. 
86 % er fulldyrka. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er ca. 
40 daa. Kun 4 % av brukene har mer enn 100 daa jordbruks-
areal. Størstedelen av brukene har noe skogareal i tillegg, 
men for 39 % av eiendommene er skogarealet mindre enn 250 
daa, mens 24 % av eiendommene har mer enn 1000 daa skogareal. 

Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig l regionen. 
Kun på ca. 38 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinn-
tekten fra gårdsdriften. 

Antall Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket 
bruk prosent 

< 10 10-49 50-89 90+ 

418 131 129 77 81 

Kilde: Landbrukstellinga 1979. 

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag 
32 % av sysselsettingen i 1980 mot ca. 24 % i 1970. I Valle 
og Bykle er kraftutbyggingsarbeidene i øvre Otra den viktigste 
årsaken til den høye andelen yrkesaktive innen bygge- og an-
leggsvirksomhet. 

Registrert og antatt sysselsetting i anleggsvirksomheten i 
øvre Otra framgår av tabell 1.7. 
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1.2.3 Kommunale ressurser. 

Kommunenes inntekter og utgifter pr. innbygger i 1981 framgår 
av tabell 1.8. Tabellen blir nærmere omtalt i kap. 4.12 
Regional økonomi. 

Tabell 1.8 Kommuneregnskaper 1981. 

Bygland Valle Bykle Fylket 

Folketall 
31.12.1981 1531 1497 699 91563 

(kr. pr. innbygger) 
Skatter og 

alm. avgifter 3871 7888 16003 4090 
Skatteutjamn. 1535 O O 295 
Overført til 

undervisning 1258 709 831 822 
Driftsinnt.* 10728 12992 22569 7466 
Driftsutg.** 10763 10904 16813 6681 
Utg. nybygg/ 

ny€ anlegg** 1337 5178 13446 1512 
Lånegjeld 7347 8457 26000 

Renter/avdr. l 
9-o av skatter 
og skatteutj. 19 14 21 

% tilskudd 
undervisn. 80 50 50 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

* Inkl. skatter, overføringer, ekskl. kommunens forretningsdrift. 
** Ekskl. kommunens forretningsdrift. 

Boligbyggingen i kommunene hAr variert noe fra år til år, jfr. 
tabell 1.9. 
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Tabell 1.9 Leiligheter tatt i bruk. 

Bygland Valle Bykle 

1978-80 23 14 21 
(gj.snitt) 
1981 16 14 17 
1982 16 21 11 

. Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 

En evt. utbygging vil hovedsakelig gi virkninger i Valle 
kommune. Planlagt boligbygging i Valle for perioden 1983-85 
er gjennomsnittlig ca. 20 boliger pr. år. Kommunen planlegger 
utvidelse av boligfeltet Leite ved Valle sentrum. Det plan-
legges også boligbygging l grendefelt på Homme, på Flateland, 
grendefelt på Brokke, og l Geitåsan på Rysstad. Vannforsy-
nings- og avløpsnettet forutsettes utbygd i samsvar med bolig-
byggingen. 

-Kommunen har ledig areal på industriområder på Rysstadmo 
(ca. 65 daa) og på Nomelandsmoen (70 daa). 

Skolesektoren i kommunen er godt utbygd og det forutsettes 
ingen videre utbygging de nærmeste årene. 

Varehandel sektoren i kommunen er relativt dårlig utbygd. 
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2 BRUKS FORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 

2.0 Is og vanntemperatur 

Otra er isfri hele vinteren i dette området. Om Bjørgåni 
er det ikke mottatt spesielle opplysninger, men en kan 
regne med at det vanligvis er stabile isforhold ovenfor 
det aktuelle damstedet. 

En er ikke kjent med at det knytter seg spesielle bruker-
interesser (skogsdrift, skiutfart m.v.) til isforholdene 
i nedbørfeltet. 

2.1 Naturvern (kartbilag 2) 

Bjørgåni drenerer en relativt vid dal, Bjørgedalen, som er 
hengende i forhold til Setesdalen, Den er mer markert åpen 
enn mange andre sidedaler til Setesdalen. bJørgånis fall 
mot Otra fra enden av Bjørgedalen, er meget markert med små 
fosser og stryk i et trangt og grunt løp i bart fjell. 
Elveløpet gir liv til ei ellers monoton li, og understreker 
et av Setesdalens særpreg, dalen er på overgangen mellom 
øst- og Vestlandet. Den er lang og har lite fall, men 
bratte lier med markert hengende daler. 

Både myr og fastmark er dominert av fattige vegetasjons-
typer, og det er ikke kjent forekomster av spesiell bota-
nisk interesse innen nedbørfeltet. Næringstilgangen gir 
lite grunnlag for variasjon, men ulike høydenivåer og fuk-
tighetsforhold gir variasjon i vegetasjonen. Området er 

lite endret av menneskelige inngrep, selv om det går vei 
opp langs Bjørgåni og to kraftlinjer gjennom nedbørfeltet. 

Ctra det nC2 dyrka mark og gårdsbruk, og langs 
Bjørgåni er det en del støler. 

Faunaen er representativ. 
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Bjørgåni fra enden av Bjørgedalen og ned, er et særpreget 
og landskapselement, med betydning for opplevel-
sen av Setesdalens særpreg. Elveløpet har geomorfologisk 
verdi. 

2.1.3 Referanseområder 

Det er ikke noe som tyder på at området har spesiell refe-
ranseverdi. 

2.1.4 

Området synes ikke å ha stor naturfaglig typeverdi i seg 
selv. Selv om området er lite påvirket av menneskelig 
aktivitet, er det for lite variasjon i naturen til at 
variasjonsbredden i regionen kan dekkes tilfresstillende. 
Området grenser i øst til Tovdalsvassdragets nedbørfelt. 
Øvre Tovdal er vurdert som et meget velegnet typeområde som 
eventuelt kan vernes som landskapsvernområde. Bjørgedalen 
kan være egnet som en vestlig forlengelse av Øvre Tovdal 
landskapsvernområde, men det ser ikke ut fil at dette om-
rådet kan bidra med vesentlig annet enn det som finnes i 
Øvre Tovdal. 

2.2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

Nedbørfeltet til Bjørgåni omfatter en bratt, skogkledt li 
opp fra hoveddalføret og som stiger slakere 
innover med mer glissen skog mot høyden. Nedbørfeltet lig-
ser i høyde 250 - ca. 1200 m.o.h. 
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Landskapet innover heia er noe kupert med innslag av myr-
partier og vann. Det er en del gamle setre innover, og 
de gamle, åpne setervollene setter fortsatt preg på land-
skapet. 

Det går traktorvei inn i området, men den er stengt med 
bom og ikke åpen for alminnelig ferdsel. 

Området innover heia er godt egnet som turområde både som-
mer og vinter, men det blir lite brukt, og det finnes ikke 
merkede stier og løyper i området. 

Bjørgåni har et rolig løp innover heia, ovenfor planlagt 
damsted. Noen loner har sandbunn og er egnet til bading. 
Den nedre delen av Bjørgåni går i kraftige stryk helt ut 
i Otra, denne delen av elva er derfor lite egnet til bading. 

Den bruken av heiområdene lnnover langs Bjørg-
åni i dag er beiteområde, jakt, noe fiske og noe turgåing, 
spesielt i bærtiden for de oppsitterne som kan benytte veien 
innover. Bruken er på grunn av tilgjengeligheten nokså be-
grenset. 

Begrensningen i tilgjengelighet gjør at området neppe vil 
få større bruk som friluftsområde. Valle kommune har ut-
pekt andre heiområder som utfartsområder og tilrettelagt 
mulighetene der bl.a. ved bygging av dagparkeringsplasser. 
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2.3 Vilt (kartbilag 4) 

I 1982 ble det felt 1,8 elg pr. 10 km 2 i Valle. Bjørgum 
skilte seg lite ut. Elgen bruker det meste av nedbørfeltet 
om sommeren, men trekker noe nedover mot hoveddalen om vin-
teren. Rådyrbestanden er normal for regionen, og minste-
arealet er 500 daa. Det ble felt 0,6 rådyr pr. 10 km 2 

l 

Valle i 1982. Rådyra bruker det meste av nedbørfeltet om 
sommeren, men om vinteren trekker mange ned mot Otra. 
Beitekvaliteten for elg og rådyr, skiller seg ikke fra det 
normale i Valle. Rein bruker nedbørfeltet hele året. Om 
sommeren er det de høyeste områdene fra Buheii til Glåms-
heii som gir best mulighet til å nå opp i høyden. Dette 
inngår som en del av det mest brukte sommerområdet for 
rein på Austheia. Om vinteren brukes også lavereliggende 
arealer og en del dyr kommer helt ned til gårdene øst for 
Otra. Minstearealet er 2850 daa og dyra har gode slakte-
vekter. En del vinterbeiter er o r.a ne'dslitt, men stammens 
utvikling avhenger av om nye vinterbeiter kan tas i bruk. 
Området gir god produksjon i reinstammen, men større areal 
enn de hvor jakt er tillatt, inngår i beitearealene. 

Harebestanden er liten o na, men bever er det svært mye av 
og det finnes hytter helt opp til 900 m.o.h. Det hevdes at 
områder med lite mat tas i bruk fordi bestanden er stor. 

Rev, grevling, mår og gaupe forekommer jevnlig i nedbør-
feltet. Mink er det lite av, ettersom fiskebestanden har 
minka. Det er mulig at bjørn av og til er i nedbørfeltet. 
Det er ikke langt over til Fyresdal som skal ha en fast 
bjørnestamme. 

Sannsynligvis hekker både kongeørn, dvergfalk og fjellvåk 
innen nedbørfeltet, og det er registrert hekking like ved 
av kongeørn i 1982. Denne arten regnes som sårbar i nor-
disk sammenheng. 
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Skogsfuglbestanden økte 1979-82, men gikk noe tilbake i 
1983. Lirype var det også lite av i 1983 og arten har 
forholdsvis små hekkeområder innen nedbørfeltet. Bjørge-
dalen byr på gode vilkår for både storfugl og orrfugl. 

10 fuglearter knytta til våtmark 
kan storlom og svart and nevnes som noe ut over det vanlige. 
Svartspett, en østlig/kontinental art, er nær sin vestgrense 
i Norge i nedbørfeltet. Spettmeis er her registrert langt 
inn i landet i forhold til sin vanlige utbredelse. Dette 
er av dyregeografisk interesse, men det må understrekes at 
en ikke kjenner til om artene hekker i området. 

Faunaen er typisk for skog og l?vereliggende fjelltrakter i 
Agder, men arter spesielt knyttet til den høyalpine sone er 
ikke registrert. Området er lite og i tillegg krysser 
kraftlinjer nedbørfeltet og en vei går langt inn i Bjørge-, 
dalen. Området er lite velegna som typeområde. 

2.3.3 Referanseverdi 

Faunaen tilfredsstiller flere av de krav som stilles- for at 
områder skal ha referanseverdi, sjeldne eller sårbare arter 
forekommer, økosystemene er rimelig fullstendige og arter 
av dyregeografisk interesse forekommer, men i 
området reduserer verdien, særlig 
lite. 

siden arealet er så 

Produksjonen av storvilt er jevnt god og reinen har både 
scmmer- og vinterområder innen nedbørfeltet. Småviltpro-
duksjonen er heller ikke unormalt liten, selv om mengdene 
ikke har vært store de siste åra. Bever har tett bestand 
og noen sårbare arter er registrert, men det er ikke kjent 
om disse artene reproduserer innen nedbørfeltet. 
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2.3.5 Bruksverdi 

Arealet innen nedbørfeltet tilsvarer fellingstillatelse på 
mellom 2 og 3 elg og rundt 12 rein. Det søkes om fulle 
kvoter og elgjakta leies ut. For rådyrjakt søkes det bare 
om 1-10 fellingstillatelser. Elg- reinjakta regnes som 
sikre, mens det kan være vanskelig å felle rådyr. 

Storviltjakta er av stor lokal betydning og utleie av elg-
jakta kan være med å dekke etterspørsel etter jaktterreng. 
Småviltjakta kan betraktes som rekreasjon for noen grunn-
eiere, og revejakt kan gi litt inntekt. Viltet har betyd-
ning for lokalbefolkningens naturopplevelse. 

2.4 Fisk 

Bjørgåni synes å være fisketom i nederste del før samlGp 
Otra. Dette kan skyldes lite syteforhold og sur 
vannkvalitet. Elva går til noen tider tørr. 

Øvre deler av vassdraget har fortsatt en tynn aurebestand. 

Nedbørfeltet er berørt av tekniske inngrep og har svært 
begrenset utstrekning. Området har ikke spesiellekvali-
teter som typeområde, verken med tanke på artssammensetning, 
biotoptyper eller vassdragets høydegradient. 

2.4.3 Referanseverdi 

Det er ikke gjort vitenskapelige unJcrsøkelser i vassdraget 
og det har heller ikke ut fra andre kriterier spesiell refe-
ranseverdi. 
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Den nåværende fiskeproduksjonen i vassdraget 
være svært liten. 

o ma antas å 

Kalkingstiltak og andre former for kultiveringsarbeid 
(utsettinger m.v.) vil kunne øke vassdragets produksjons-
verdi. 

2.4.5 Bruksverdi 

Fiskerettene er på private hender. Det blir i dag fisket 
lite i vassdraget. Kalkingstiltak og utsetting av fisk 
vil kunne høyne den potensielle bruksverdien. 

Vassdraget er relativt lett tilgjengelig, men antall aktu-
elle brukere er moderat. 

2.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

2.5.1 Bruksverdi 

Bosettingen langs vassdraget er knyttet til Bjørgum ved 
utløpet i Otra. "Bebyggelsen på Bjørgum dekker vannforsy-
ningen fra felles bekkeinntak i Bjørgåni. Anlegget dekker 
vannforsyningen til ca .. 30 personer og er også dimensjonert 
for å dekke ca. 200-300 dekar med jordbruksvanning. Heimre 
Mjåvatn, innenfor nedbørfeltet, er regulert for å kunne 
sikre vannforsyningen. 

foreligger ikke planer om kommunal vannforsyning til 
bebyggelsen på Bjørgum. Alternativ til dagens vannforsy-
nin] fra Bjørgåni er felles ijellbrønn i dalsiden nord for 
Bjørgum eller felles vannforsyning fra brønn anlagt i løs-
avsetningene ved Otra. 
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2.6 Vern mot forurensning 

2.6.1 Bruksverdi 

Bjørgåni er i dag hovedsakelig resipient for arealavrenning 
(diffuse tilførsler). Den nederste delen av vassdraget mot-
tar også avrenning fra jordbruksarealer og infiltrert av-
løpsvann fra en mindre del av bebyggelsen på Bjørgum. 

Bebyggelsen på Bjørgum har separate avløpsløsninger basert 
på infiltrasjon i grunnen. Infiltrasjonsanleggene er rela-
tivt nye og antas å fungere tilfredsstillende. 

Bjørgåni er ikke påvirket av forurensninger. 

Det er ikke aktuelt med kommunalt engasjement innen avløps-
sektoren i området. Det er gode infiltrasjonsmuligheter i 
området og ·det infiltrerte avløpsvannet antas for største-
delen av bebyggelsen å drenere direkte mot Otra. Otra må 
oppfattes som en alternativ resipient til Bjørgåni. 

2.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Ved Otra på gården Hovet, er det et gravfelt fra jern-
alderen. Like sør for dette på gården Bjørgum, har det 
stått en stavkirke i middelalderen. Herfra stammer den 
berømte Hylestadportalen, med utskjæringer av særlig høy 
kvalitet. Kirken sto til forrige århundre. 
og tufta er planlagt arkeologisk undersøkt. 

Kirkegården 
Dette er et 

viktig kulturminneområde med stor vitenskapelig interesse, 
S0m har nær visuell kontakt med elva. 



2 9 

Når det gjelder nyere tid, finnes det i de lavereliggende 
strøk i Bjørgumgrenda rester etter flere gårdskverner. 
En gang har det stått 8 kvernhus her nederst ved Bjørgåni, 
men bare ett av dem står med tak i dag. I tilknytning til 
kvernene er det en godt bevart badstu. Av andre vassdrevne 
innretninger kan nevnes at det har vært sagbruk her, men 
det finnes ikke lenger rester etter dette. Oppe på heia 
i Bjørgedalen, skal det tidligere har vært 2 sagbruk. 

Husmannsplassen Kvernhusbakken har en stue fra begynnelsen 
av 1800 - tallet. på gårdene Kåsland og Bakken er det ialt 
tre hus f ra 1600 - tallet hvorav to er fredet. Her er også 
andre gamle hus av stor interesse. Den såkalte "Vil l aen" 
på Bakken er et landsted som er tegnet av arkitekt Magnus 
Paulson i 1917 og regnes som et viktig arkitekturhistorisk 
monument. 

Følger vi oppe på heia og innover i Bjørgedalen 
finner vi et utmarksområde med støler fra 1700- og 1800-
tallet, spor etter et utstrakt og utløer. 
En stølsvoll med 3 stående bygninger og en utløe er regi -
strert. Lenger innover på heia ligger flere voller. 
Stølene brukes i dag som hytter. 

Kulturminnene er typiske for Setesdal. Middelalderkirke-
gården og tuften, den fredete gårdsbebyggelsen og "Villaen" 
er sjeldne ku l t u rminner. Minnene har stor kunnskapsverdi, 
opp l e velsesverdi og pedagogisk verdi i lokal og regional 
sammenheng, dels også i landskapssammenheng. De har visuell 
t ilkny t ning t il va nn, noen har også funksjonell ti l knytning. 
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2.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

Tabell 2.1 Data for "vassdraget" sammenliknet med Valle 
kommune (etter Landbrukstellingene 1979). 

Antall bruk 
Dyrka mark (dekar) 
Produktiv barskog (dekar) 
Produktiv lauvskog (dekar) 
Skogavvirkning (1978), m3 

Storfe l alt 
Melkekyr 
Sauer (voksne og lam) 
Hester 

"Vassdraget"* Valle kommune 

30 
615 

7741 
2174 

416 
42 
19 

630 
4 

273 
9095 

55217 
21775 

5102 
437 
153 

8330 
27 

* Gjelder grunnkretsen Haugen som omfatter Bjørgum, Hovet 
og Haugen. er imidlertid bare Bjørgum som blir 
berørt ved en eventuell utbygging. 

2.8.2 Jordbruk 

Av de 30 brukene under grunnkretsen Haugen, er det 6-7 som 
tilhører Bjørgum. De fleste av disse brukene blir drevet 
godt. Melkeproduksjon og sauehold er dominerende produk-
sjoner. Jorda som tilhører Bjørgum er flat og velarrondert. 
det er mulig for de fleste brukene å dyrke opp noe jord i 
Bjørgedalen. Husdyrholdet på brukene på Bjørgum er jevnt 
over større enn gjennomsnittet i kommunen. 

Det foreligger ikke opplysninger om landbrukets betydning 
som inntektskilde for brukene, men det er grunn til å tro 
at om lag halvparten av brukene på Bjørgum har det vesent-
lige av inntektene fra landbruket. Samtlige bruk på Bjørgum 
har felles vanningsanlegg med uttak fra Bjørgåni. 



2 11 

Bjørgedalen er en god skogdal med flere tusen ml hogstmoden 
skog. Det går vei inn langs dalen fra Bjørgum . Veien ble 
bygget i 1930 - årene og må karakteriseres som traktorvei i 

dag. Bjørgedalen må pga. dårlig veidekning karakteriseres 
som nullområde i skogbrukssarnmenheng i dag. 

2 . 9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

2.10 Florn- og erosjonssikring 

En er ikke kjent med flom- eller erosjonsproblemer i Bjørgåni. 

2.11 Transport 

En er ikke kjent med transportinteresser knyttet til vass -
draget. 
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3. VASSKRAFTPROSJEKTENE 

3.1 utbyggingsplaner i 115 Otravassdraget, Bjørgåni 

Utbyggingen er lokalisert til et område på østsiden 
av Otra, omlag 40 km nord for Bygland i Aust-Agder 
fylke. Nedbørfeltet er på 33,9 km 2 og er det 
feltet til Bjørgåni. Midlere årsavløp for feltet 
er 39,6 mill.m3. 

Planene omfatter inntaksdam i Bjørgåni, med rørgate 
til kraftstasjon i dagen syd for Kåsland gård. Kraft-
verket utnytter et brutto fall på 317,5 m, med utløp 
til otra. 

3.1 Kraftverksprosjekter 

3.1.1 

Bilag 3.1 
Bilag 3.2 

vU-skjema 
Kart 

22 Kåsland Kraftverk 

Hoveddata 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad (01.01.82) 

7,0 MW 
16,1 GWh 
33,0 mill. kr. 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i dagen 150 m 
syd-øst av Kåsland gård. Stasjonen utnytter fallet 
mellom en lone i Bjørgåni og Otra, totalt brutto-
fall 317,5 ffi. 

Vannspeilet i Bjørgåni heves permanent til kt.+559,5 
i inntaksområdet, ved å etablere en 5 m høy gravitasjons-
dam i betong. 

Driftsvassveien er planlagt som rørgate, og har en 
total lengde på 1,220 m. Rørgaten består aven 770 m 
lang GUP NT 16 plastdel, og en lengde på 450 m hel-
sveist stålrørsdel. 

Utbyggingen krever forøvrig bygging av totalt 620 m 
anleggsveg, samt opprusting av 2650 m eksisterende 
veg. 

Verkets kaoasitet blir 7,0 MW ved en vassføring på 
2,75 m3/s,-tilsvarende en brukstid på 4000 tlmer. 

Produksjonen på 16,1 GWh tas ut som sommerkraft. 

P.g.a. driftsmessige problemer og lite tilsig om 
vinteren, forutsettes anlegget å stå i ca. fem vinter-
måneder. 
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3.2.1 

3.2.2 

3 - 2 

Hydrologi - reguleringsanlegg 

Vassmerker 

Spesifikt avløp for feltet er vurdert etter isohydat-
kart for Sør-Norge, utarbeidet av NVE. 

VM544 Holen er benyttet for vurdering av avløpets 
fordeling. Vassmerket er karakterisert av stor vass-
føring i snøsmeltingen (mai-juni) og lav vassføring 
om vinteren. 

Magasin 

Prosjektet har ingen magasin. 

3.2.2.1 Bjørgåni, inntaksbasseng. 

3.2.3 

3.2.4 

Kartgrunnlag M 1:5000. 

Inntaksdam etableres i en lone i Bjørgåni. Vannspeilet 
heves permanent til kt.+559,5. 
Dammens totale lengde blir 25 m og støste høyde 5 m, 
totalt betongvolum ca. 320 m3 

Inntaksbassenget bak dammen blir ca. 15.000 m3. 

Grunnforholdene i damaksen synes gode. Det er fjell 
i dagen i stort sett hele aksens lengde. 

Nedbørfelt - Avløp 

Feltets Inntaks Areal Sr:esifikt Midlere avløp 
na"vn kote km2 avløp 

ca m.o.h. lis km2 rn3/s mill rn3/år 

Bjørgåni I 559,5 33,9 37 I 1,25 39,6 

I Restfelt 1,5 35 0,05 1,7 

Merknad Feltene er p1animctrert på kart M 1:50.000. 

Vassføring etter 

Bilag 3.4 Profil av vassdraget med beskrivelse av 
vassføring etter utbygging. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3 - 3 

Vassveier 

Overføringer 

Det er ikke beregnet overføringer i prosjektet. 

Driftsvassveier 

Fra - til type 

Dam Bjørgåni- GUPNT16 

- kraftst. stålrør 

Kraftst.-Otra kanal 

Fallhøyder 

-

wervann max/min kote 

Gndervann 

Brutto fall, middel (m) 

Netto fall, middel (m) 

lengde 

770 m 

450 m 

20 m 

22 Kåsland 

559,5 
242 

317,5 
304,4 

tverrsn. 

Ø900 

Ø800 

Kraftverk 

falltap 

0,86 

1,4 

.sum 
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3.4.2 

3.4.3 

3 - 4 

Kraftstasjon 

Teknisk beskrivelse 

22 Kåsland kraftstasjon anlegges som stasjon idagen 
150 m syd-øst for Kåsland gård, på østsiden av Otra. 
Stasjonen utnytter et brutto fall på 317,5 m. 

Inntaket etableres i en betong inntaksdam i Bjørgåni, 
og med avløp til otra. 

Det er beregnet installert en Francis-turbin på 7,0 MW, 
med en maksimal på 2,75 m3/s, tilsvarende 
en brukstid på 4000 timer. 

Manøvrering 

Anlegget har ingen magasiner og må kjøre på uregulert 
tilløp, med hyppig stopp/start. 

Om vinteren forutsettes anlegget å stå. 

Beregningsmetode for produksjon. 

Produksjon er beregnet etter midlere årsavløp minus 
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3.4.4 Data for kraftverket (uten restriksjoner) 

Kraftverk 
22 Kåsland Sum 

l.0 TILLØPSDATA 
NedbØrfelt (km2) 33,9 
Midlere tillØp inklu-
sive florntap ved inn-

39,6/28, 
-, 

takene (mill /G'm) 

Magasin (mill m3/%) - I I I 
i 

I 
2.0 STA.SJQ.\fSDATA 

r·lidlere brutto fallh. (hl) 317,5 
? 

r·lidlere energiekv. ) 0,710 
ytelse ved midlere 
fallhøyde (HW) 7,0 

sl ukeeVf'.e ved 
midlere fallhøyde (m3/s) 2,75 
Brukstid (tirrer) 4000 

3.0 PFODUKSJCN 
f,1idlere vinterprod. (Qi\1h/år) -
Midlere scmrrerprod. (Q\lh/år) 16,1 
r.1idlere produksjon (@ffi/år) 16,1 

4. UTBYGGINGSKOSTNAU I 
I 

Utbyggingskostnad inklusive 
I 7 % rente i byggetid:=>J1 

I 
I (kostai"ldsni vå 1.1.82) (mill kr) 33,0 

I 
Utbyggingskostnad (kr/k;'Jh) I 2,05 I 

KosG"1adsklasse i 111 I 
I 

3yggetid (ca år) 

0,494 

fJ;<:t produk.sjon (G-in/år) 
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3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.6 

3.6.1 

3. 6.2 

3 - 6 

Anleggsveger. Tipper. Masseuttak. Anleggskraft. Samband. 

Anleggsveger 

Bilag 3.3 

Anleggsveger som vil bestå etter anleggsperioden, 
blir bygget på følgende strekninger. 

Adkomstveg til rørgate og damsted 
Adkomstveg til dam 
Adkomstveg til rørgate 
Adkomstveg til kraftstasjon 

2,7 km 
0,07 " 
0,4 " 
0,2 " 

(opprustn. ) 
(nyanlegg) 
( " ) 
( " ) 

Vegene vil bli byggetjopprustet til standard tilsvarende 
skogsbilveg klasse 3. 

Benyttet kartgrunnlag M 1:5000. 

Øvrige transportanlegg. 

Det forutsettes bygget trallebane i tillegg til anleggs-
vegene. 

Tipper. Masseuttak. 

Det er ikke regnet med større massearbeider, enn 
at massene kan arronderes i byggegropenes umiddel-
bare nærhet. 

Anleggskraft - Samband 

Det er forutsatt framført 20 kV kraftlinje og telefon 
til hovedriggsområdene. 

Kompenserende tiltak 

Terskler 

Det er ikke forutsatt bygget terskler i Bjørgåni. 

Landskapspleie. 

De i pkt. 3.5.3 omtalte massearbeider terreng-
arronderes, evt. behandles slik at en naturlig vege-
tasjonsinnvandring er mulig. 
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3.7 

3.7.1 

3.7.2 

3 - 7 

Restriksjoner 

Det er ikke forutsatt avgivelse av minstevassføring 
til Bjørgåni eller andre restriksjoner i forbindelse 
med kjøringen av kraftverket. 

Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknytning 

Innpassing i produksjonssystemet. 

er forutsatt at kraftverket skal drives i sam-
kjøring med regionens øvrige produksjonssystem. 

Kraftøkning på grunn av samkjøring med regionen 
forøvrig er ikke beregnet. 

Linjetilknytning 

Bilag 3.3 

Det må bygges ca. l km 22 kV linje til eksisterende 
22 kV nett mellom Brokke og Bygland. 
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3.8 Kostnader pr. 1.1.82 (7% rente i byggetiden). 

3.8.1 22 Kåsland kraftverk 

l. Reguleringsanlegg: 
Dam Bjørgåni 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvassveier 

4. Kraftstasjon. Bygningsmessig 

5. Kraftstasjon. Maskinelt og 
elektroteknisk 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder 

8. Landskapspleie 

9. Ufoutsett 

10. Investeringsavgift 

11.Planlegging. Administrasjon 

12.Erstatninger. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 
(byggetid 1,5 år) 

Sum utbyggingskostnader 

Kostnadsklasse III , 2,05 kr/kWh. 

Beregnet etter midlere produksjon. 

mill.kr. 

0,7 

11,2 

0,6 

10,4 

1,0 

0,5 

1,8 

2,2 

2,0 

1,0 

1,6 

33,0 Mill.kr. 
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

4.0 Virkninger på naturmiljøet 

4.0.1 Arealkonsekvenser (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Dam. Det anlegges betongdam ved Anundshølen for etablering 
av inntaksbasseng for kraftstasjonen. Dammen får total 
lengde på 25 m og største høyde på 5 m. Dammen vil bare 
endre landskapsbildet helt lokalt. 

Kraftstasjonen planlegges som anlegg i dagen ca. 150 m sør-
øst for gården Kåsland. Stasjonen vil muligens komme i kon-
flikt med arealbruksinteresser i området. 

Driftsvannveier planlegges som 770 m rørgate i plast fra 
inntaksbassenget i Anundshølen og videre 450 m rørgate i 
stål ned til stasjonen, i alt en rørgate i dagen på 1220 m. 
Fra kraftstasjonen må det kanaliseres 20 m ned til Otra. 

Rørgaten blir liggende svært eksponert i landskapet og vil 
i stor grad redusere landskapets opplevelsesverdi. Kanali-
seringsarbeidene antas i liten grad å påvirke landskapets 
karakter. 

Anleggsveier. Det forutsettes bygd 0,67 km anleggsveier. 
Eksisterende traktorvei langs Bjørgåni forutsettes opprus-
tet til skogsbilvei kl. III over en strekning på 2,7 km. 

Anleggsvei fram til stasjonsområdet vil komme i konflikt 
med dyrka mark på gården Kåsland. Øvrige nye anleggsveier 
vil i liten grad komme i konflikt med arealbruksinteresser. 

Opprustning av eksisterende traktorvei til kl. III kan med-
føre at veien må legges etter ny trase da eksisterende vel 
har for stor stigning til å kunne tilfredsstille kravene til 
skogsbilvei kl. Ill. Dersom det må velges ny trase kan dette 
komme i konflikt. med arealbruksintersser og gi en uheldig på-
virkning av landskapets karakter. 
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Overføringsnettet krever nyanlegg av l km 22 kV linje 
over Otra. Denne vil muligens komme i konflikt med skog-
bruksinteresser. 

En utbygging medfører ingen reguleringsanlegg. Det forut-
settes etablert et mindre inntaksbasseng i Anundshølen 
(115.000 m3

) ved permanent heving av vannstanden til kote 
559.5., Dette medfører neddemming av et skogareal på 4-5 
dekar. Bjørgåni blir tørrlagt nedstrøms inntaket i Anunds-
hølen (jfr. bilag 3.4). 

Kraftstasjonen forutsettes å stå ca. 5 måneder i vinter-
halvåret. I denne perioden vil vannføringen i vassdraget 
være som i dag. 

En utbygging vil ikke påvirke is- og 
dene i vassdraget. 

En utbygging vil føre til sterkt redusert vannføring i 
Bjørgåni. Bortsett fra over og like ved elvefaret, vil 
utbygging ikke føre til lokale klimaendringer av betyd-
ning i noen del av nedbørfeltet. 

4.1 Naturvern (kartbilag 2) 

4.1.1 Konfliktområder 

Redusert vannføring på fallstrekningen fra enden av Bjørge-
dalen, vil redusere landskapets opplevelsesverdi og den geo-
faglige verdi av den klare sammenheng mellom vannets formdan-
nende evne og elveløpets utforming. Rørgaten og kraftsta-
sjonen vil også redusere landskapets opplevelsesverdi. 
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Det kan ikke ses noen positive effekter for naturvernin-
teressene ved en eventuell utbygging. 

De landskapsmessige virkningene av utbyggingen kan reduseres 
ved endringer av utbyggingsplanen. Tunnel og kraftstasjon i 
fjell vil gjøre mindre skade på landskapet enn rørgate og 
kraftstasjon i dagen. 

Bjørgåni er med å gi Setesdal særpreg. Dette særpreget 
minker sammen med områdets landskapsmessige kvalitet ved 
utbygging. 

4.2 Friluftsliv (kartbilag 2) 

4.2.1 Konfliktområder 

Den tørrlagte delen av Bjørgåni sammen med rørgate l dagen 
må oppfattes som et konfliktområde. 

Utbygging kan ikke ses å ha positive effekter for frilufts-
liv og rekreasjon. 

De landskapsmessige virkningene av vil redu-
seres ved bruk av tunnel og kraftstasjon i fjell i 
for anlegg i dagen. 
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Det er en liten del av nedbørfeltet som blir berørt av ut-
byggingsplanen. Dammen på 5 m i Bjørgåni vil gi sammen-
hengende vannspeil et stykke innover, men elveløpet er for-
holdsvis dypt så det blir ikke noe stort magasin. Bade-
mulighetene i lonene innover vil fortsatt være der. 

Den største virkningen ved utbygging blir det visuelle fra 
rvo 12 og fra vestsiden av dalen. Elva som gir liv til den 
noe monotone, skogkledte dalsiden vil forsvinne og bli er-
stattet aven rørgate og kraftstasjon i dagen. Dett vil gi 
landskapet en større dominans av tekniske inngrep og redu-
sere opplevelsesverdien for friluftsliv og rekreasjon. 

4.3 Vilt (kartbilag 4) 

En utbygging antas ikke å gi konflikter med vilt-
interessene i området. 

Det er ikke påkrevet med spesielle kompensasjonstiltak av 
hensyn til viltinteressene i området. 

Områdets verdi vil l liten grad bli endret ved utbygging. 

4.4 Fisk 

Periodevis tørrlegging av Bjørgåni vil ødelegge den nederste 
delen av elva som potensiell gytelokalitet for aure i Otra. 
Utbygging kommer ikke i konflikt med dagens fiskeinteresser 
i området. 
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Det er ønskelig med avgivelse aven viss minstevannføring 
til Bjørgåni. Dermed vil en opprettholde mulighetene for 
å reetablere den nedre delen av vassdraget som gytelokali-
tet gjennom forbedring av vannkvaliteten. 

En utbygging synes i dag å medføre liten fiskerimessig 
verdiendring av området. Tørrlegging av Bjørgåni utelukker 
imidlertid mulighetene for framtidig etablering av fisk i 
den nedre delen av vassdraget. 

4.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

Tørrlegging av Bjørgåni nedstrøms Anundshølen kommer i kon-
flikt med bekkeinntaket som dekker vannforsyningen til be-
byggelsen på Bjørgum. 

Bebyggelsen på Bjørgum må skaffes ny vannforsyning. Dette 
kan enklest gjøres ved å flytte inntaket til fellesanlegget 
opp til inntaksbassenget for kraftstasjonen i Anundshølen. 
Dette forutsetter trykkreduksjon. 

En utbygging vil komme i konflikt med dagens vannforsyning 
til bebyggelsen på Bjørgum. Dette vil imidlertid kunne 
kompenseres, og en utbygging antas derfor totalt sett å gl 
små konsekvenser for vannforsynings interessene i området. 

Behov for videre arbeid 

Det anses ikke påkrevet med ytterligere undersøkelser. 
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4.6 Vern mot forurensning 

Bjørgåni blir tørrlagt nedstrøms inntaksbassenget i Anunds-
hølen. Dette antas ikke å komme i konflikt med resipient-
interesser. 

Det anses ikke påkrevet med spesielle kompensasjonstiltak 
innen avløpssektoren i området. 

Bjørgåni blir uegnet som resipient ved en utbygging. Dette 
antas imidlertid ikke å medføre spesielle konflikter med 
resipientinteresser. 

4.6.4 Behov for videre arbeid 

Det antas ikke påkrevet med resipientundersøkelse i vass-
draget. 

4.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

For vurdering av prosjektet er de deler av Bjørgumgrenda 
som ligger nærmest utbyggingsområdet befart av etnolog. 
Dessuten strekningen langs Bjørgåni opp fra Bjørgum til 
Krullefitistølen. 
arkeolog. 

Kraftstasjonsområdet er befart av 
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4.7.2 Konfliktområder 

Redusert vannføring i Bjørgåni vil forringe kulturland-
skapet, dette vil bl.a. berøre gårdskvernene. Kraftsta-
sjon, anleggsvei og kraftlinje vil kunne berøre kultur-
minnene samt også forringe kulturlandskapet, noe som sær-
lig vil berøre gården Kåsland. Inntaksdam og tipp kan be-
røre kulturminner. 

En viss reduksjon av kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og 
pedagogisk verdi. 

4.7.4 Behov for videre undersøkelser ------------------------------

Det er behov for systematiske registreringer. 

4.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

4.8.1 Arealkonsekvenser 

Etablering av inntaksbasseng i Anundshølen vil medføre ned-
demming av 4-5 dekar produktiv skog. Rørgata ned til kraft-
stasjonen vil båndlegge noe skogareal. 

Jordbruksvanningsanlegget på Bjørgum er et naturlig trykk-
vannsanlegg med inntak i Bjørgåni like oppstrøms broa på 
skogsveien. Ved en eventuell utbygging vil anlegget miste 
vanntilførselen. 

Anleggsvei fram til kraftstasjonsområdet må legges over 
dyrka mark. Redusert vannføring i Bjørgåni kan redusere 
vassdragets virkning som naturlig gjerde. Ut over dette 
antas en utbygging ikke å gi negative effekter for jord-
bruket. 
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Det kan bli noe for sump ing av skogsmark rundt inntaksbas-
senget. Dersom linjetilknytning skjer som angitt i utbyg-
gingsplanen vil dette være negativt for skogbruket. 

Opprusting av eksisterende traktorvei til Skogsbilvei kl. 
III vil være av stor verdi for landbruksinteressene i om-
rådet. For bruk av veien i landbrukssammenheng vil en 
kunne akseptere opprustning til skogbilvei kl. IV. 

Det må skaffes alternativ vanntilførsel til vanningsanleg-
get på Bjørgum. 

Det er ønskelig med opprusting av eksisterende traktorvei 
til skogsbilvei kl. Ill, eventuelt kl. IV, videre innover 
Bjørgedalen. 

Forutsatt opprusting av eksisterende traktorvei til skogs-
bilvei kl. Ill, eventuelt kl. IV, vil området få økt verdi 
l landbrukssammenheng. 

4.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

4.10 Flom- og erosjonssikring 

Utbyggingen vil føre til at Bjørgåni vil få liten eller 
ingen vannføring nedenfor Anundshølen, noe som vil gi en 
gunstig effekt for eventuelle erosjonsproblemer. Men en 
må være oppmerksom på at da en ikke har noe regulerings-

både c nar 
må en regne med flommer også etter 
kraftstasjonen står eller når den kjøres med redu-

sert kapasitet. 
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4.11 Transport 

Det knytter seg ikke transportinteresser til vassdraget. 
Opprusting av eksisterende traktorvei til skogsbilvei kl. 
III vil imidlertid bedre transportforholdene i området. 

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 måte. Dette gjelder f.eks. 
forhold omkring arbeidsmarked og forhold omkring kommunal 
økonomi og kraftverkbeskatning. I senere vurderinger av 
konkrete utbyggingssøknader vil 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 
tallene i_hovedsak er av riktig størrelsesorden og dermed 
gir rimelig sammenlikningsgrunnlag prosjektene imellom. 

Angående data om befolkning, sysselsetting pendling og 
kommunal økonomi l utbyggingskommunen og tilgrensende region, 
vises det til kap. 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling. 

Sysselsetting ved anlegget 
Byggetid for anlegget er antatt å være l ar. Behovet for 
arbeidskraft vil utgjøre ca. 13 årsverk gjennom hele perio-
den, med noe variasjon fra ar til ar. Fordeling pa arbeids-
operasjoner framgår av tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Fordeling av arbeidsoperasjoner på årsverk, 
faser i anleggsperioden og prognose for gjen-
nomsnittsysselsetting over året. 

Arbeidsoperasjon 

Dammer 
Kraftst., rørgater m.v. 
Veier, brakkeleir m.v. 

Anleggsarbeidere 
Brakkepersonale 
Funksjonærer 

Sum 

Antall 
årsverk 
arb. 

o 
5 

5 

Antall 
årsverk 

10 
l 

2 

13 

Faser i anleggsperioden 

O l 2 anl.år 

Gj.sn. syssels. over året 
l 

10 
l 

2 

13 

2 

O 

O 

O 

O 

I tabellen er vist hvordan de enkelte arbeidsoperasjoner kan 
passes inn i anleggsperiodens lengde sammen med prognose for 
gjennomsnittsysselsettingen over året. For de fleste opera-
sjoner vil det være mulig å holde jevn aktivitet gjennom hele 
året. 

4.12.2 

Anleggsarbeidere og brakkepersonell 
Anlegget vil i stor grad etterspørre faglært arbeidskraft. 
For enkelte av disse kategorier kan det være vanskelig å 
skaffe nok folk med erfaring lokalt. 

Vi antar følgende rekruttering regionalt: 

- 50 prosent av anleggsstyrken til kraftstasjon, veier, 
dam m.v. 
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Anlegget vil være av liten betydning som bidrag til å opp-

rettholde dagens eller øke sysselsettingsnivået i bygge-

og anleggsbransjen. 

Tabell 4.2 Gjennomsnittlig regional rekruttering pr. år. 

Type 
personale 

Anleggsarbeidere 

Regionel 
rekr. % 

50 

A. Under anleggsperioden 

Anleggsår 
l 2 

5 O 

Ringvirkningene på regionnivå vil avhenge av flere forhold, 
som nærings.struktur, lokalisering og tilpasnings-jkonkur-

ranseevne. I dette tilfelle forutsetter vi at det for hver 
anleggsarbeidsplass blir 0,10 arbeidsplasser i det øvrige 
næringsliv. For regionen som helhet vil dette utgjøre ca. 

l arbeidsplass. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Størstedelen av denne virkningen vil være av midlertidig 

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 ut-
nytte vekstimpulsen fra anlegget til varig etablering. 

4.12.4 

I tabell 4.3 har vi, ut fra den enkelte kommunes størrelse 
med hensyn til folketall og avstand til anlegget, anslått 
fordeling av regional rekruttering. Fordeling av innflyt-

terne , ':. lnngar ogsa i tabellen. 
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Tabell 4.3 Fordeling av regional rekruttering og avledet 
sysselsetting mellom kommunene. 

Kommune 

Valle 
Øvrige kommuner 

Sum 

Reg. rekr. 
%-fordelt 

40 

60 

100 

Sysselsetting pr. 
l 2 

3 

5 

8 

o 
O 

O 

o ar 

Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentralbyrås 
framskrivningsmetode er vist i kap. 1.2. Anlegget vil ikke 
være årsak til store avvik fra dette. 

A. 
Anleggsvarer 
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. 
1,0 mill. kr. 

Dagligvarer og øvrige forbruksvarer 
For regionen vil anlegget føre til en omsetningsøkning for 
disse varer på ca. 0,1 mill. kroner pr. år. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Situasjonen vil være omtrent som beskrevet under 4.12.3 
punkt B. 
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A. Under anleggsperioden 
Inntektsskatt 
For regionen vil anlegget gi mindre enn 0,1 mill. kr. i 
skatteinntekt. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Inntekts-, formues- og eiendomsskatt fra kraftanlegget 
Anleggets bruttoformue er beregnet til ca. 28,5 mill. kr. 
Hele nedbørfeltet ligger i Valle kommune, og de årlige 
skatteinntekter for denne kommunen vil utgjøre: 

Formuesskatt fra kraftanI. 0,1 mill. kr. pr. 
Inntektsskatt fra kraftanI. 0, l mill. kr. pr. 
Eventuell eiendomsskatt 0,1 - 0,2 mill. kr. pr. 

Sum skatteinntekter 0,3 - O 14 mill. kr. pr. 

o ar 
e ar 
o ar 

e ar 

Eventuell reduksjon av til undervisn-ing 
fra 50 (i dag) til f.eks. 40, vil innebære 0,2 mill. kr. i 
inntektstap. 

Netto inntektsøkning fra kraftanlegget vil kunne bli ca. 0,2 

mill. kr. pr. år. 

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. 

Konsesjonsavgift er ikke beregnet. Maksimal avgiftssats 
er, ifølge regelverket, satt til kr. 10,- pr. innvunnet 
naturhestekraft, og inntektene vil normalt ugjøre 15-20 

prosent av skatteinntektene fra kraftverket. Foruten 
skatter og konsesjonsavgifter det gjøres avtaler om 
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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 er jordbruksfond som gir 
tilskudd til nydyrking, vanningsanlegg osv. Etter hvert 
har det også blitt alminnelig å lage industrifond eller 
bare næringsfond. Dette kan bidra til å skaffe ny virk-
somhet til distriktet. 
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5 OPPSUMMERING 

5.0 Utbyggingsplan (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Foreliggende utbyggingsplan går ut på å utnytte Bjørgånis 
nedbørfelt til kraftproduksjon. Bjørgåni munner ut i Otra 
ved Bjørgum i Valle kommune, ca. 15 km sør for Valle sentrum. 

Det aktuelle nedbørfeltet er 33,9 km2
• Kraftstasjonener 

planlagt som anlegg i dagen ca. 150 m sørøst for gården 
Kåsland. Stasjonen vil utnytte et brutto fall på 317,5 m 
mellom inntaksbasseng i Anundshølen i Bjørgåni og Otra. 
Utbyggingen forutsetter ingen reguleringer. 

Tilløpet til kraftstasjonen utføres som 1220 m rørgate i 
dagen mellom inntaksbassenget og stasjonen. Utbyggingen 
krever opprusting av 2,7 km av den eksisterende traktor-
veien langs Bjørgåni og nybygging av 0,67 km anleggsvei. 
Det må bygges l km 22 kV kraftlinje. 

Kraftstasjonen får en installasjon på 7,0 med maksimal 
slukeevne på 2,75 m3 /s. Midlere årlig kraftproduksjon er 
beregnet til 16,1 GWh. 

Med utgangspunkt i kostnadsnivået 1.1.82 er utbyggingen 
kostnadsberegnet til 33,0 mill. kr. Dette tilsvarer 2,05 
kr/kWh som er innenfor kostnadsklasse 111. 

5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging 

En utbygging medfører ingen reguleringsanlegg. Bjørgåni 
blir tørrlagt nedstrøms inntaksbassenget i Anundshølen. 
Kraftstasjonen forutsettes å stå ca. S måneder i vinter-
halvåret. I denne perioden vil vannføringen i vassdraget 
være som i dag. 



5 2 

En utbygging vil ikke endre is og vanntemperatur forholdene 
i vassdraget. 

Klima 

Bortsett fra over og like ved den delen av Bjørgåni som 
blir tørrlagt, vil utbygging ikke føre til lokale klima-
endringer av betydning. 

Naturvern (kartbilag 2) 

Bjørgåni er med å gi Setesdal særpreg. Dette særpreget min-
ker sammen med områdets landskapsmessige kvalitet ved utbyg-
ging. 

Friluftsliv (kartbilag 3) 

En vil i stor grad redusere landskapets opplevel-
sesverdi ved tørrlegging av Bjørgåni og anlegg av rørgate i 
dagen. Dette vil i en viss grad gjøre området mindre verdi-
fullt for friluftsliv og rekreasjon. Utbygging medfører for-
ringelse aven av de landskapskomponenter som er med å gi 
Setesdalen sitt særpreg. 

Vilt (kartbilag 4) 

Området har middels referanse-, produksjons- og bruksverdi. 

Utbygging medfører ingen vesentlig konflikt eller positive 
effekter for viltinteressene. 

Fisk 

Den nederste delen av Bjørgåni er l dag fisketom. 
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Kultiveringstiltak vil muligens kunne gjøre denne delen 
av vassdraget fiskeførende. Tørrlegging av Bjørgåni ved 
utbygging avskriver denne muligheten. 

(kartbilag 6) 

En utbygging medfører tørrlegging av Bjørgåni nedstrøms 
Anundshølen. Dette kommer i konflikt med vannforsyningen 
til bebyggelsen på Bjørgum som dekkes fra bekkeinntak i 
Bjørgåni nedstrøms Anundshølen. 

Tørrlegging av Bjørgåni nedstrøms Anundshølen vil gjøre 
dette elveavsnittet uegnet som resipient. Dette antas 
imidlertid ikke å komme i konflikt med resipientinteresser 
i området. 

Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Kulturminnene er typiske for området. Sjeldne kulturminner 
er kirkegården etter den kjente Hyllestad-stavkirken, to 
fredete bygninger fra 1600-tallen og en kjent arkitekt-
tegnet bygning. Kulturlandskapet vil bli forringet ved 
utbygging. 

(kartbilag 9) 

Inntaksbassenget i Anundshølen vil føre til neddemming av 
4-5 dekar produktiv skog. Anleggsvei fram til kraftsta-
sjonen må gå over mark. Rørgate langs Bjørgåni og 
kraftlinje vil komme i konflikt med skogbruksinteresser. 
Jordbruksvanningsanlegget på Bjørgum vil miste vanntilfør-
selen, men dette vil enkelt kunne kompenseres. 

Traktorvei langs Bjørgåni forutsettes opprustet til skogs-
bilvei kl. III over en strekning på 2,7 km. Dette anses 
såvidt positivt at virkningen aven utbygging samlet antas 
å gi en verdiøkning av ilandbrukssammenheng. 
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Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

Det antas å være små eller ingen flom- og erosjonsproblemer 
i Bjørgåni i dag. Redusert vannføring gir i sin alminnelig-
het mindre erosjon. Utbygging forutsetter imidlertid ingen 
reguleringsanlegg og det må derfor ventes enkelte flommer 
i vassdraget også etter en utbygging. 

Det knytter seg ikke transportinteresser til vassdraget. 

En utbygging av kraftprosjektet vil få beskjeden virkning 
for aen regionale økonomien. Dette,gjelder også for Valle 
kommune. I inntekts-, formue- og eiendomsskatt fra kraft-
anlegget kan en regne med at Valle får mellom 0,3 og 0,4 
mill. kr. pr. år. Eventuell reduksjon av tilskottsprosenten 
til undervisning, fra 50 (i dag) til f.eks. 40, kan likevel 
medføre at nettoeffekten blir redusert til ca. 0,2 mill. kr. 
pr. år. I tillegg til dette kommer imidlertid inntekter fra 
konsesjonsavgifter og eventuelle gevinster fra salg av konse-
sjonskraft. 
Anlegget vil under utbyggingsperioden på l o ar, i gjennom-
snitt sysselsette ca. 2 personer fra Valle og regionen for 
øvrig. 



!lemiat plen OMRAoEKlASSIFISERING, FORELØPIG KQNSEKVENSKLASSIF1 SERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 22 Kåsland 

Fylke(r) : Aust - Agder 

Alternativ: Vassdrag: 115 Otra 

Kommune(r): Valle 

ytelse (MW): 7 I O Spesifikk kostnad (krJ kWh) : 2 , 05 (pr. 1.1. 82) 

Midlere arsproduksjon (GWh/år): 1 6 , l Kostnadsklasse: III (pr . 1.1.82) 

8 ru k en nt eresse/t erna 1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader 
konsekvenser grunn-

av evt. utbygging lag 

Naturvern ** Små ve e 
Friluftsliv * Små negative e 
Vilt * Ingen e 
Fisk Små neqative B 

Vannforsyning Små negative e 
Vern mot forurensning hnqen e 
Kulturminnevern *** s negative B 

Jord- og skogbruk Små positiv e B 

Reindrift T, int . 
Flom- og erosjonssikring jlngen e 
Transport T. int. 
Is og vanntemperatur ngen B 

Klima , engen B 

Regionaløkonomi Anleggsperioden vil vare ca. l år og antas i gjennomsnitt å syssel-
sette ca. 2 personer fra regionen. Etter anleggsperioden blir det ingen varige 
arbeidsplasser . Regionen antas å få enn 0,1 mlll . kr. i økte skatteinn-
tekter under anleggsperioden . Etter anleggsperioden vil Val le få ca . 0,2 mill . 
kr. netto skatteinntekter fra anlegget . 

1 Qmfiidets verdi ;or utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verd i/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektullvhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurder ingen for fl ere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

KlassIfiseringsnakkeI: 
•••• Meget høy verdi 
00. Høy verdi 
o. Middels verdi 
• liten/ ingen verdi 

2 Farelaplge konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurdenngene er foreløpige og basert pa en 
vurdenng av prosjektet isolert, Konsekvensvurderingene vil/kan for f lere interesser/ temaer endres når 
prOSjektet vurderes sammen med andre prOSJekter i Samlet Plan. 
FoJgende kJassif isenngsnokkel bli r brukt: 

• 

3 Klassifisering av datagrunnlag. 
Folo:;ende klassi fisermgsnøkkel blir brUKt: 

INGEN 
E 

EllE'l 

"O'ISf'<VP,SEil 

A .\IJegel godt. B God t. C. 'l1iddels. O: tilfredsstillende. 

\. :JDEtS 

• 
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6 KILDER 

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

Fisk. Fagrapport utarbeidet av konsulent Leif M. Sættem, 
Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen. 1983. 

Flom- og erosjonssikring. Fagrapport utarbeidet av ingeniør 
Jakob Gjerde, NVE-Forbygningsavdelingen. 1984. 

Friluftsliv. Fagrapport utarbeidet av frilufts- og natur-
vernkonsulent Aud Castberg, 
Agder, Miljøvernavdelingen. 

Fylkesmannen i Aust-
1984. 

Is og vanntemperatur. Fagrapport utarbeidet av statshydrolog 
Arve M. Tvede, NVE-Iskontoret. 1983. 

Jordbruk og skogbruk. Fagrapport utarbeidet av Landbruks-
kontoret, Valle kommune. 1983. 

Klima. Fagrapport utarbeidet av statsmeterolog Eirik J. 
Førland, Det norske meteorologiske institutt. 1983. 

Kulturminnevern. Fagrapport utarbeidet av prosjektleder 
Anne-Berit ø. Borchgrevink og fagkonsulent Lil 
Gustafson, Miljøverndepartementet. 1984. 

Naturvern. Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. 
Svalestad, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernav-
delingen. 1984. 

Regional økonomi (kap. 4.12). Utarbeidet av Asplan A/S, 
Sandvika. 1984. 

Vannforsyning og vern mot forurensning. Fagrapport ut-
arbeidet av prosjektmedarbeider Tom Egerhei, Fylkes-
mannen i Aust-Agder. 1984. 
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Vasskraftprosjektene (kap. 3). Utarbeidet av Sivilingeniør 

Vilt. 

Lindboe A/S, Kristiansand. 1983. 

Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. 
Svalestad, Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvern-
avdelingen. 1984. 

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

ENKELTSIRKEL 10 PERSONER 
(TYNN STREK) 

ENKELTSIRKEL 50 PERSONER 
(TYNN STREK) 

TETTSTED (TYKI( STREK) 
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ER PROPORSJONALT MED 
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--t---r-- 1000 

TEGNFORKLARING 
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KRAFTSTASJON, PLANLAGT 

RØRGATE I TUNNel, EKSISTERENDE 
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VANNINNTAK 

DAM 

UTBYGGING 

REGULERT SJø, EKSISTERENDE 

REGULERT SJø, PLANLAGT 

REGULERINGSHØYDER 
HRV I LAV 

NR. NAVN OG YTELSE J 
MW pA KRAFTSTASJONEN 

ANLEGGSVEG, PLANLAGT 

TIPP, PLANLAGT 

I(RAFTLEDNING, PLANLAGT 

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 
Aust-Agder: KASLAND 
1150TRA 

TEMANAVN: 
Målestokl<: 1 : 100000. 

o 1 2km 

·BOSETTING/ KA RTUTFORMINGIREPRO: 

KOMMUNEGRENSER "Prosjekt Temakarl, Tt!lemark". 
Bo Papir og Trykk, Bo i Telemark 

TRYKK: 

1 Norges Geografiske oppmåling. 
Karlbilag nr, 

Basiskart: NGO, serie M711, blad 1412 I og 1413 Il 
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