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l EDANSFOSS. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN. 

I.l Naturgrunnlag 

Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Edansfossen ved ut-
løpet av Lisle Bjørnevatn i Valle kommune. Edansfossen 
ligger i nedbørfeltet til Vasstølåni (Bjørnarå) som munner 
ut i Otra ved Bjørnarå i Bykle kommune. Utbyggingsprosjek-
tets beliggenhet framgår av fig. l neste side. 

1.1.2.1 Berggrunnsgeologi 

Bjørnarås nedbørfelt ligger i det store sørnorske grunnfjells-
området. Bergartene som dominerer er grov granittisk-grano-
diorittisk gneis og biotittrik gneis. I denne delen av det 
store sørnorske grunnfjellsområdet finnes en rekke sprekker 
eller mulige forkastninger. Disse har overveiende en vest-
sørvestlig - østnordøstlig retning. Nedre deler av Bjørnarå 
mot Otra synes å følge en slik sprekk og har gravd ut en mar-
kert dal langs denne. 

1.1.2.2 Geomorfologi 

Bjørnarå renner i en forholdsvis dyp dal før samløpet med 
Otra. Store Bjørnevatn som er tenkt benytbet som regulerings-
magasin, ligger også i en markert dal. Overflaten rundt er 
ellers preget av et høyfjellsplatå over 1100 m.o.h. Dette må 
regnes å være rester aven paleisk (gammel) overflate og pla-
tået kan trolig også settes i forbindelse med det subkambriske 
peneplanet. I Edansfoss går elva i stryk/fall over blankskurt 
berg. Berggrunnens strøk og fall kommer tydelig fram her. 
Under fossen er det ansamlet mye stor stein. 
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1.1.2.3 Kvartærgeologi 

I de høyereliggende partier av feltet har isen under siste 
istid bare hatt en modellerende effekt. Her finnes dessuten 
relativt sparsomt med løsmaterialavsetninger. I dalene og 
senkningene har derimot isen fått bedre anledning til ero-
sjon og siden avsetning av materiale under siste del av is-
tida. I siste istid hadde den store innlandsisen et is-
skille i nord-sør retning for Hardangervidda. Isskillet 
har ikke vært stabilt, men forflyttet seg fra vest mot øst 
og rundt 18.000-20.000 år før nåtid regnes det å ha ligget 
nær Setesdalen. Fra isskillet har isen beveget seg i begge 
retninger, både mot sørvest og sørøst. I siste del av is-
tida, da innlandsisen hadde begynt å trekke seg tilbake 
var bevegelsen i området mer rettet mot sør, ut Setesdalen. 

Øvre del av Setesdal har innlandsklima, med forholdsvis lave 
temperaturer vinterstid og-forholdsvis høye 
sommerstid. I et "normalår" faller det mest nedbør i måne-
dene august-desember, minst i mars-mai. 

Det foreligger ikke meteorologiske data fra nedbørfeltet. 

på Bjåen, ca. 10 km nord for Hovden, varierer normal måneds-
middeltemperatur mellom 7 8,0°C (februar) og + 11,loC (juli). 
Vinterstid er det målt 7 33,0°C på Bjåen. 

Normal årsnedbør l øvre del av Setesdalen varierer mellom 
1000-2000 mm og er størst i vestlige og høyereliggende 
strøk. Nedbørdata fra Bjåen viser at månedsnedbøren er 
størst l perioden august-november og minst i perioden mars-
mai. 
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Store og Lisle Bjørnevatn har et samlet nedbørfelt på 47,8 
km 2 ved utløpet av Lisle Bjørnevatn. Vassdraget (Bjørnarå) 
har et totalt nedbørfelt på 77,8 km 2 ved utløpet i Otra. 
Midlere vannføring erl,8 m3 /s ved utløpet av Lisle Bjørne-
vatn og ca. 3,0 m3 /s ved i Otra. Midlere avrenning 
er ca. 40 1/km2 .s i nedbørfeltet til Store bjørnevatn, ca. 
38 1/km2 .s i nedbørfeltet til Lisle Bjørnevatn og ca. 30 
1/km2 .s i restfeltet ned til Otra. Vassdraget er karakteri-
ser ved stor vannføring i (mai-juni) og lav 
vannføring om vinteren. 

Vassdraget har en middels sur og næringsfattig vannkvalitet. 
Målinger i oktober 1983 viste pH 5,4 i Store Bjørnevatn. 
Berggrunnen i nedbørfeltet består av tungt forvitrelige 
grunnfjellsbergarter som frigir lite næringsstoffer og som 
har liten nøytraliserende virkning på sure komponenter. 

Naturgeografisk ligger Bjørnarådalen ved grensen mellom to 
regioner, forfjellsregionen og fjellregionen i søndre del 
av den skandinaviske fjellkjeden. 

Det er god variasjon l vegetasjonen, fra mager furuskog og 
rismyr til lågurtskog, rikmyrsfragmenter og høgstaudeenger. 
Arealmessig dominerer fjellbjørkeskogen, men barskog finnes 
opp til 750 m.o.h. Fjellbjørka når opp i 1050 m.o.h. Over 
tregrensa dominerer blåbær - blålynghei og rabbevegetasjon. 
Det er mye myr med varierende helling, helt opp til 15°, og 
mange rikmyrindikatorer forekommer. Vannene har lite vege-
tasjon, og er næringsfattige. 
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Ved Otra ligger to gårder og høyere oppe er det flere 
støler, men det er lite merker etter hogst i de midtre 
deler av dalen. Stølsvollene er dels i ferd med å gro 
til med skog, og sau nytter utmarksbeitet. Langs Bjørne-
vatna går riksvei 45, og det er mye hytter i tilknytning 
til denne veien. 

Arealfordelingen i den .delen av nedbørfeltet som er aktuelt 
å utnytte til kraftproduksjon, framgår av tabell I.l og 
kartbilag 9. 

Tabell I.l Arealfordeling i nedbørfeltet ned til utløpet 
av Lisle Bjørnevatn. 

Lauvskog, middels bonitet 
Dyrkbar mark 
Annet areal (myr, vann, impediment) 

Totalt 

O, l 11 

47,6 11 

- 47, 8 km 2 
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1.2 Samfunn og samfunnsutvikling 

Anleggsvirksomheten vil foregå i Valle kommune. Dagpendlings-
området består i tillegg til Valle av kommunene Bykle og 
Tokke. Som fellesbetegnelse på kommunene i dagpendlingsom-
rådet brukes heretter "regionen". 

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

Ar Tokke Valle Bykle Regionen 

1900 3229 1720 476 5425 
1946 3164 1714 703 5581 
1970 2977 1444 464 4885 
1980 2765 1488 712 4965 
1982 2766 1490 650 4906 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

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

gjennomsnitt for årene 1980-82. 

Naturlig 
tilvekst 

Netto 
flytting 

Samla 
tilvekst 

Tokke 

-0,4 

0,5 

0,2 

Valle 

-0,8 

0,9 

O, l 

Kilde: Statistisk 

Bykle Fylket 

0,6 0,3 

1,7 1,0 

2 , 2 1,2 
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Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Valle har hatt en svak 
økning i folketallet l perioden fra 1970 til 1982. I Tokke 

,har det vært nedgang l folketallet i perioden, mens det har 
vært stor økning i folketallet i Bykle i perioden. 

Valle og Tokke 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 prosnosen l tabell 1.4 vil Valle få svak økning 
i folketallet fram mot år 2000, mens det ventes nedgang l 

folketallet i Tokke i perioden. For Bykle er prognosen mis-
visende da tallene for 1990 og 2000 er altfor høye. 

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

Tabell 1.4 Folketallet i kommunene pr. 31.12.1982 og fram-
skriving av folketallet i kommunent2, fordelt o pa 
aldersklasser. Alt. Kl 82 - Naturlig tilvekst 
pluss flytting ut fra flyttetendensen siste 3 c ar. 

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

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

Tokke 2766 19 62 19 2765 18 61 21 2708 18 62 19 
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 4906 20 61 18 5641 22 61 17 6230 23 63 14 
-------------------------------------------------------------

Fylket 92738 25 61 14 99208 23 63 15 105992 22 65 13 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Det er ingen fast bosetting innenfor den delen av nedbør-
feltet som er aktuelt å utnytte til kraftproduksjon. Det 
er imidlertid en rekke hytter i området, særlig ved Store 
og Lisle Bjørnevatn. Den faste bosettningen langs vass-
draget er knyttet til gården Bjørnarå i Bykle ved utløpet 
i Otra. 

Anleggsområdet ligger ved Lisle Bjørnevatn like ved riks-
veg 45. 

Fra anleggsområdet er avstanden til kommunesenteret i Valle 
ca. 18 km, til kommunesenteret i Bykle ca. 32 km og til 
kommunesenteret Dalen i Tokke kommune, ca. 52 km. 

Av tabell l.S framgår fordelingen av de sysselsatte på ulike 
næringer i kommunene i regionen. Arbeidskraftregnskap for 
kommunene i 1980 framgår av tabell 1.6. 

1'dbcll 1.5 YrkL.:sukt ive, 16 clr uy Dvec, Cll.L'C nd.'r" LlllJ Dl] kjønn, 

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

Prosent i næringsgrupper 

Primær- Bergv. Bygg/ Vareh. Transp. 
Korrunune Menn Kvinner Totalt nær1-ng ind. anl. m.m. 

Tokke 653 ( 820) 346 (282 ) 999(ll02) 15 ( 27 ) 13 (10) 25 ( 27) 7 (7 ) a (8) 

Valle 367 (424) 191 (221 ) 558 (645 ) 23(51) 9 (7) 29 (17) 7 (6 ) 9 (6) 
Bykle 178 (133) 93 (74 J 271 (207) 8 (47) 3 ( 3 ) 35 (17) 5 ( 4) 6 (7 ) 

Regionen ll98 (1377) 630 (577 ) 1828(1954) 16(37) 10 (8 ) 28(23) 7 (7 ) 8 (7) 

Off/priv. 
tJeneste 

31 (18) 
2J(l2J 

41(18) 

30 ( 16 ) 

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

Kilde: Folke- og boligtellingene 1970 og 1980. SSB. 
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Tabell 1.6 Arbeidskraftregnskap for kommunene. 
Alle tall for 1980. 

Tilbud arb.kraft 
- Arbeidsløshet 
Sysselsatte bosatt 

i kommunen 
- Utpendling 
+ Innpendling 
Ettersp. arb.kraft 

Tokke 

1026 
27 

999 
195 
127 
931 

Kilde: Folke- og boligtellinga 1980. 

Valle 

565 
7 

558 
74 
47 

531 

SSB. 

Bykle 

274 
3 

271 
19 

388 
640 

Fra 1980 til 1982 var det stor økning i arbeidsløsheten l 

regionen, fra 37 til 91 i gjennomsnitt for året. 

I samtliq8 kommuner er sysselsettingen i primærnæringene 
sterkt redusert i perioden fra 1970 til 1980. Primærnæringene 
har imidlertid fortsatt en sentral stilling, særlig i Valle, 
og hadde i 1980 i gjennomsnitt 16 % av de yrkesaktive i regionen. 

Totalt jordbruksareal i regionen er 20 206 daa, hvorav ca. 
78 % er fulldyrka. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er ca. 
42 daa. Kun 5 % av brukene har mer enn 100 daa jordbruks-
areal. - Størstedelen av brukene har noe skogareal i tillegg, 
men for 42 % av eiendommene er skogarealet mindre enn 250 daa, 
mens 15 % av eiendommene har mer enn 1000 daa skogareal. 

Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig i regionen. 
Kun på ca. 38 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinn-
tekten =ra gårdsdriften. 
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Antall Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket 

bruk prosent 

10-49 50-89 90+ 

475 155 140 77 103 

Kilde: Landbrukstellinga 1979. 

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag 
38 % av sysselsettingen i 1980 mot ca. 31 % i 1970. I Valle 
og Bykle er kraftutbyggingsarbeidene i øvre Otra den viktigste 
årsaken til den høye andelen yrkesaktive innen bygge- og 

anleggsvirksomhet. 

Registrert og antatt sysselsetting i anleggsvirksomheten i 

øvre Otra framgår av tabell 1.7. 

Tabell 1.7 og antatt sysselsetting l anleggs-
virksomhet i Setesdalen 1982-87. 

Antall ansatte* 
Kommune 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Bykle 60 33 33 33 33 33 
Valle 57 30 30 30 30 30 
Bygland l 4 4 4 4 4 
Evje/Hornnes 25 12 10 10 10 la 
Iveland 5 3 3 3 3 3 
-------------------------------------------------------------
Resten av 
fylket 

Landet 
for øvrig 

40 

165 

Sum totalt 362(430)** 

* Tallene er anslått. 

35 

94 

192 

** Høyeste tall juni/juli. 

35 35 

39 98 

154 213 

Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 

35 35 

102 21 

217 136 
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Årsaken til den store nedgang i antall sysselsatte fra 1982 
til 1983 er avslutningen av 3. byggetrinn i øvre Otra. Dette 
omfattet bl.a. den stor Vatnedalsdammen. Fra 1984/85 antas 
4. byggetrinn igangsatt. Dette ventes å gi den skisserte 
sysselsetting fram til 1987. Etter 1987 ventes det reduk-
sjon i antall sysselsatte innen bygge- og anleggsvirksomhet 
i regionen. 

Utover tilgang på velkvalifiserte anleggsarbeidere, har 
regionen samlet flere selskaper og bedrifter som en evt. 
kraftutbygging vil kunne dra nytte av. Bedrifter og sel-
skaper innen regionen vil kunne utføre nødvendig transport-
arbeid. Det samme gjelder levering av sand, pukk, grus og 
tømmerprodukter samt entreprenærvirksomhet. 

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. 

Folketall 
31.12.1981 

Skatter og 
alm. avgifter 

Skatteutjamn. 
Overf. til 
undervisn. 

Driftsinnt.* 
Driftsutg.** 
Utg. nybygg/ 

nye anlegg** 
Lånegjeld 

Renter/avdr. i 
% av skatter 
og skatteutj. 

% tilskudd 
undervisn. 

Tokke 

2794 

6903 
O 

710 
9806 
8525 

2997 
7925 

16 

40 

Valle 

1497 
(kr. 

7888 
O 

709 
12992 
10904 

5178 
8457 

14 

50 

Bykle Fylket 

699 91563 
pr. innbygger) 

16003 4090 
O 295 

831 822 
22569 7466 
16813 6681 

13446 1512 
26000 

21 

50 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
* Inkl. skatter, overføringer, ekskle kommunens forretningsdrift. 

** Ekskl. kommunens forretningsdrift. 

Boligbyggingen l kommunene har variert noe fra år til år, jfr. 
tabell 1.9. 

Tabell 1.9 Leiligheter tatt i bruk. 

Tokke Valle Bykle 

1978-80 12 14 21 
(' . ) l) gJ.snltt 
1981 18 14 17 
1982 40 21 11 

l) Gjelder Valle og Bykle. For Tokke gjelder tallet for 1980. 

Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87 
og Statistisk sentralbyrå. 

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. Vannforsyn-
ings- 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 k:::;mmunen er godt utbygd og det forutsettes 
ingen videre utbygging de nærmeste årene. 

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

. 2.0 Is og vanntemperatur (kartbilag 10) 

Store og Lisle Bjørnevatn er stabilt islagt hele vinteren 
og det meste av våren. Også Vasstølåni er stabilt islagt 
hele vinteren der hvor elva er forholdsvis rolig. 

Isen nyttes til transport av ved fra skogen på sørsiden av 
Store Bjørnevatn. Ellers nyttes isen på vannene og på elva 
til friluftsformål slik som skigåing og isfiske. 

2.1 Naturvern (kartbilag 2) 

Vassdraget ligger i en markert dal helt fra indre ende av 
Store Bjørnevatn til Otra, men ved Lisle Bjørnevatn er dalen 
mye videre enn både øverst og nederst. på sidene 
av dalen ligger i to nivå, innerst rundt 1200-1300 m.o.h., 
lenger ute på 1000-1100 m.o.h. I nedre del av dalen er det 
spor etter elveerosjon, og dalen følger her en svakhetssone, 
muligens en forkastning i berggrunnen. Terrengformen er åpen, 
men variert og Edansfossen er et iøynefallende landskapsele-
ment som er med å gi dalen særpreg. 

Faunaen er typisk for regionen og det er kjent at sårbare 
arter, i norsk og nordisk sammenheng, bruker området. 

Vegetasjonen er preget av god variasjon i næringstilgang, 
vanntilgang og høyde over havet. Deler av området er preget 
av menneskelige inngrep, mens andre deler er lite påvirket. 
Enkelte steder er det lite synlige merker etter hogst, men 
en gammel hestevei opp langs elva tyder på at det har vært 
drevet hogst før. Det er flere plantegeografisk interes-
sante forekomster her: Rypebunke og kildemosen Philonotis 
seriata er her ved sine norske sørgrenser, og lyssiv har 
høydegrensen sin her, på 720 m.o.h. 
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Inngrepene ved Store og Lisle Bjørnevatn gir denne delen av 
dalen et preg av menneskelig aktivitet som står i kontrast 
til de tilsynelatende urørte skogene nedenfor VasstøI og de 
høytliggende fjellviddene. 

Bjørnarådalen innover fra Edansfoss,har et landskap som tross 
sine inngrep viser både typiske og særpregede trekk ved regi-
onens fjellområder. Dalen har betydning for mange menneskers 
landskapsopplevelse. Edansfoss og Bjørnevatna dominerer land-
skapet. 

Edansfossen har også geomorfologisk interesse. Elva faller 
her over blankskurt berg og berggrunnens fall kommer markert 
fram. 

Fra den vestlige delen av Store Bjørnevatn og ut vassdraget 
finnes til dels mektige løsmaterialavsetninger. Dette er 
trolig glasifluvialt (breelv-) avsatt materiale og stammer _ 
dermed fra den aller siste perioden under siste istid. 

"Myrer nordvest for Kyrelitjern" er foreslått vernet som 
naturreservat i "Verneplan for myrer i Aust-ligder fylke" 
fra 1980. Myrene har et sjeldent og rikt planteliv med 
flere plantegeografisk interessante arter. 

Ved Brakemo er det en forekomst av lyssiv. 
høyeste registrerte voksested i Norge. 

Dette er artens 

Kyrelitjern er et lokalt viktig område for ender. 

2.1.3 Referanseområder 

De minst påvirkede delene av nedbørfeltet der det samtidig 
er spesielle forekomster, f.eks. myrene ved Kyrelitjern 1 har 
verdi ror vitenskapelig dokumentasjon av arters miljøkrav. 
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2.1.4 

Sett i sammenheng med tilgrensende områder i nord og sør , 
dekkes mye av den variasjon som finnes i begge de aktuelle 
natur geografiske regionene. Deler av området er godt egnet 
til å inngå i et typeområde , selv om veien ved Bjørnevatna 
og aktiviteten i forbindelse med denne , gjør andre deler 

lite egne t . Vegetasjonen preges lite av friluftslivet 
utenom hyttenes og veiens nærmeste omgivelser . 

Området ligger innen samme region som Øvre Tovdal som er 
vurdert som et velegnet typeområde. Avstanden er liten , 
men Bjørnarås nedbørfelt har noe ulik natur , fjellene er 

høyere og berggrunnen er mer næringsrik enn i Øvre Tovdal. 
Deler av Bjørnarådalen kan være aktuell som supplerende 
typeområde selv om Øvre Tovdal forblir i sin nåværende til -
stand. 

2 . 2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

Nedbørfeltet har stor variasjon fra høyfjellsområder til om-
råder med bjørk og furuskog. 

Opplevelsesmessig kan området deles inn i tre deler . 
fjellsområdet nord for Store Bjørnevatn er et kupert 

HØY -
fjell -

platå med en rekke mindre vann og med sparsom vegetasjon. 

Ved Store Bjørnevatn domineres landskapet av de steile fjell -

sidene l angs vannet og den store vannflaten . 

Området rundt og nord for Lisle Bjørnevatn er et roligere 
landskap, smakupert med en del myr og mindre vann og med 
noe bjørk og furuskog. 
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Området er en del påvirket av tekniske inngrep som bebyg-
gelse, vei og to større kraftlinjer. 

Området er lett tilgjengelig med rvo 45 som atkomst. Det 
er en god del hytter ved Store Bjørnevatn, rundt Lisle 
Bjørnevatn og nedover langs rvo 45. Nedenfor Lisle Bjørne-
vatn er det bygget parkeringsplass for dagsturutfart. 

Kristiansand og Oppland turistforening har Bjørnevasshytta. 
Denne er et knutepunkt på turistløypenettet på Austheiene. 
Det merkede løypenettet kan følges sørover til Åmli og nord-
over til Hovden-Haukeli og Hardangervidda. 

Området er godt egnet til turområde både sommer og vinter. 
Det fiskes en del i Store Bjørnevatn, og det er bademulig-
heter både i Store Bjørnevatn og i Lisle Bjørnevatn hvor 
det er gode sandstrender. 

Bjørnevatnområdet er et viktig område for friluftsliv og 
rekreasjon i Aust-Agder. Etter Hovden er Bjørnevatn det 
området som er mest benyttet som skiutfartsområde i fylket. 
Dette skyldes mye den gode tilgjengeligheten. Rv. 45 går 
opp i en høyde på ca. 800 m.o.h., og dette er et utgangs-
punkt for fjellturer som ellers i fylket bare finnes på 
Hovden. 

Rv. 45 er også en populær turistvei mellom Valle og Dalen 
i Telemark, hvor man får rike og varierte inntrykk fra dal-
bunnen mot fjellet, over fjellet og ned i skogkledte områder 
igjen. Edansfossen er et viktig element i denne forbindelse. 

Bjørnevatnområdet er også et attraktivt 
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Som turområde om sommeren er Bjørnevatnområdet mye brukt 
både som nærturområde for hyttene og som en del av turist-
løypenettet på Austheiene. 

Det er fiskemuligheter i Bjørnevatna, og mange driver små-
viltjakt. 

Riksvei 45 som går gjennom området gjør atkomsten til fjell-
områdene lettere her enn de fleste andre steder i fylket, og 
Bjørnevatnområdet er derfor et mye brukt utfartsområde av 
regional verdi, og det er en innfallsport til turistløype-
nettet i Setesdal Austhei. 

I generalplanen for Valle er det lagt opp til en viss ut-
videIse av antall hytter i Bjørnevatnområdet. 
verdi som nærturområde vil da også bli større. 

2.3 Vilt (kartbilag 4) 

Områdets 

For rein er minstearealet i området 2850 daa. Nedbørfeltet 
brukes både sommer og vinter og reinen har trekk i nord-sør-
retning på begge sider av Lisle Bjørnevatn. Dette trekket 
er mindre brukt nå enn mens det var tamreindrift. Fjellene, 
både nord og sør for Store Bjørnevatn, gir reinen anledning 
til å svale seg om sommeren, samtidig som lavereliggende 
beiter er lett tilgjengelige i kjøligere tider. Elg og rå-
dyr bruker området til skoggrensa om sommeren, men trekker 
nedover mot Otra om vinteren. Noen elg overvintrer i nedre 
del av Bjørnarådalen. 



2 6 

Felte dyr pr. 10 km2 skog og myr er: 

Elg 
Rådyr 

Valle 

1,8 
0,6 

Bykle 

1,0 
0,3 

Det registreres lite skogskader. Rådyrbestanden reguleres 
av strenge vintre. Hjort forekommer av og til i området. 

Det er mye bever i området og bestanden av hare synes å 
være normal. 

Rev og mår er vanlige, men grevling ses sjelden. Mink fin-
nes det noe av, ned mot Otra. Gaupe og jerv forekommer av 
og til. Bjørn kan av og til være i Bjørnarådalen, det er 
ikke langt til den del av Telemark som skal ha en fast 
bjørnestamme. 

Både kongeørn bg hubro har reirplasser like ved nedbørfel-
tet. Begge artene betegnes som sårbare i nordisk sammen-
heng. Ellers utmerker ikke rovfuglfaunaen seg utover det 
som er vanlig i regionen. 

Skogsfugl er det lite av nå, men bestanden har økt noe fra 

1979. Midtre deler av Bjørnarådalen mot Veiå er et godt om-
råde for både storfugl og orrfugl. Både lirype og fjellrype 
har gode biotoper i området. 

Ved Kyrelitjern, Gryggestjern og Hestetjern hekker mer 
ender enn ellers i området. Området som helhet synes ikke å 
være verken spesielt artsrikt eller individrikt med hensyn 
til fugl, men noe gammel skog i Bjørnarådalen gir flere 

gode vilkår. 
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Variert natur gir flere arter gode livsvilkår og artsut-
valget synes å være nokså typisk for regionen. Menneske-
lig påvirkning er dominerende langs riksvei 45, mens andre 
deler av området er lite påvirket utover beiting av sau og 
tidligere stølsdrift. 

2.3.3 Referanseverdi 

De ulike nivå i næringskjedene er rimelig godt representert 
og området har god variasjon i biotoper. Deler av området 
er lite påvirket av menneskelig aktivitet, mens andre deler 
er sterkere preget. Artsutvalget skiller seg lite ut fra 
det normale. Det er ikke kjent andre forhold som gir om-
rådet større referanseverdi. 

har gode helårsområder i Bjørnarådalen nedenfor 
Edansfoss, elg overvintrer i Bjørnarådalen og rein kan nå 
svale områder på begge sider av Store Bjørnevatn om sommeren. 
Flere av de jaktbare viltartene får dekket viktige behov i 
dette nedbørfeltet. Både kongeørn og hubro bruker området l 

hekketida. 

2.3.5 Bruksverdi 

Elg og rein jaktes av grunneierne. Arealet tilsier at det 
gis nesten 30 fellingstillatelser på rein og mellom 3 og 4 
på elg. Både rein- og elgjakta regnes som sikker. Rådyr 
jaktes lite. Småviltjakt leies ut til hytteeiere, og både 
rype og hare jaktes. Den lette atkomsten gjør at området 
er meget viktig for lokalbefolkningens storviltjakt, og 
medfører at mange driver friluftsliv i området. For disse 
er faunaen et vesentlig bidrag til naturopplevelsen. 
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2.4 Fisk (kartbilag 5) 

Store og Lisle Bjørnevatn har i dag levedyktige aurebestander 
med svært lik alderssammensetning. Bestanden er tettest i 

Lisle Bjørnevatn. Vannet har gode gytemuligheter og høy 

produksjon av næringsdyr. Dette opprettholder en stor be -
stand av relativt sent voksende fisk opptil 8 år, med lav 
kondisjon (gjennomsnitt 0,88) og de fleste med hvit kjøtt -
farge. I Store Bjørnevatn er de fleste fiskene røde i kjøttet, 
har bedre kondisjon (gjennomsnitt 0,94) og hur tigere vekst, 
som gir større fisk ved samme alder sammenliknet med Lisle 
Bjørnevatn. 

I et distrikt med utstrakt vassdragsregulering og fiskedød 
er Bjørnevatna i dag blant de siste større, uberørte vann -
systemer med en tett og levedyktig bestand av aure. 

2.4.3 Referanseverdi 

Sett i relasjon til mange regulerte og fisketomme høyfjel ls-
vassdrag i Aust - Agder, tilbyr Store og Lisle Bjørnevatn 
forskningsmuligheter i fortsatt uberørte høyfjellslokaliteter . 

Produksjon av fisk pr. arealenhet og mulighe ten for fangst 
er størst i Lisle Bjørnevatn. Her er imidlertid auren av 
dårligere kvalitet enn fisken i Store Bjørnevatn . Kultiver -
ingstiltak vil kunne frigjøre produksjonspotensialet for 
større fisk som etter alt å dømme foreligger i Lisle Bjørne-
vatn. 
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2.4.5 Bruksverdi 

Store og Lisle Bjørnevatn har med sin beliggenhet i lite 
berørte og naturskjønne omgivelser (med god atkomst), stor 

og rekreasjonsverdi. Vannene er ettertraktede 
sportsfiske-lokaliteter der stangfiske reguleres av Bjørne-
vass Fiskarlag ved kortsalg. Garnfiske er forbeholdt grunn-
eiere. 

2.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

2.5.1 Bruksverdi 

De fleste hyttene rundt Store Bjørnevatn dekker vannforsy-
ningen fra separate brønner. De fleste brønnene er anlagt 
i tilknytning til mindre bekker i lisidene rundt vannet. 
Enkelte av hyttene på sørsiden av riksvei 45, har brønner 
anlagt i strandsonen langs Store Bjørnevatn. En del av 
hyttene i området tar vann direkte fra Store Bjørnevatn, 
særlig på isen vinterstid. 

Bare et fåtall av hyttene rundt Lisle Bjørnevatn har egne 
brønner. De fleste hyttene henter vann direkte fra Lisle 
Bjørnevatn, elveavsnittet mellom Store og Lisle Bjørnevatn 
og bekker i lisidene rundt Lisle Bjørnevatn. 

Valle kommune tillater ikke innlagt vann l hyttene i området. 

For hyttebebyggelsen rundt Store Bjørnevatn er det ingen 
aktuelle alternativ til dagens separate løsninger. For de 
hyttene som har brønner anlagt i strandsonen langs store 
Bjørnevatn kan det være aktuelt med alternativ brønnplas-
sETing i lisidene langs vannet. For hele området ville 
det være ønskelig med felles vannforsyning med vannposter. 
Dersom slik vannforsyning skal skaffes fra fjellbrønner bør 
det foretas en hydrogeologisk undersøkelse av området. 
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For hyttebebyggelsen rundt Lisle Bjørnevatn er et alternativ 
til dagens løsninger felles vannforsyning med vannposter. 
Også i dette området bør det foretas en hydrogeologisk under-
søkelse dersom vannforsyningen skal dekkes fra fjellbrønn. 

2.6 Vern mot forurensning 

2.6.1 Bruksverdi 

Store og Lisle Bjørnevatn er i dag hovedsakelig resipient 
for arealavrenning (diffuse tilførsler). En viss belast-
ning må antas å komme fra hyttebebyggelsen i området selv 
om Valle kommune krever med to-kamret tett 
tank. 

Vassdraget er ikke påvirket av forurensninger. 

Det er ikke alternativer til vassdraget som resipient for 
hyttebebyggelsen i·området. 

2.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Langs Store Bjørnevatn har det gått en viktig ferdselsåre 
mellom Setesdal og Telemark langt tilbake i tid. To steder 
ved vannet er det registrert tufter: 2 ved Grytestøl og 4 
ved Strandstølen. Disse kan ha sammenheng med ferdselen, 
eller de kan knyttes til tidlig stølsdrift. 

Ved til Lisle Bjørnevatn er det registrert en 
jernvinneplass. Det er også opplysninger om slaggfunn på 
Edansmyrene øst for vannet. Det er svært sannsynlig at det 
kan finnes flere kulturminner ved vannene som kan belyse 
ferdsel og utmarksbruk som støling, jernutvinning, fangst/ 
fiske tilbake til forhistorisk tid. 
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Fra nyere tid er det registrert et stort antall støler 
rundt Store og Lisle Bjørnevatn. Stølsvollene vitner 
om lange tradisjoner og omfattende drift. De er ledd i 
et flyttesystem med flere støler. Her er stølsbuer 
(stuer), fjøs og løer. De fleste er laftet. Enkelte 
skal gå tilbake til l700-tallet. De fleste stølene brukes 
nå som hytter og det har i denne forbindelse skjedd store 
endringer. Mange hus er ombygd eller flyttet, nye hus er 
satt opp eller gamle hus flyttet til. Dette reduserer i 
en viss grad stølenes verdi som kulturminner. 

Bjørnevasshytta er en av de første hyttene Turistforeningen 
bygde. Husets eldste del skal være fra 1889. Det er regi-
strert en bro med tre murte kar over Vasstølåni. 

Kulturminnene er typiske for området. De har til dels stor 
kunnskapsverdi i lokal og regional sammenheng og de har 
pedagogisk verdi. Disse verdiene er imidlertid noe redu-
sert fordi dagens utnytting til fritidshytter har grepet 
sterkt inn i det gamle kulturlandskapet. 

2.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

Tabell 2.1 Data for "vassdraget" sammenliknet med Valle 
kommune. 

Antall bruk 
Dyrka mark (dekar) 
Produktiv barskog (dekar) 
Produktiv 13uvskog (dakar) 
Skogsavvirkning i m' (1978) 
Antall storfe i alt 
LZ\ntall melkekyr 
Antall sauer og lam 
.Z\ntall hester 

"Vassdraget"* Valle kommune 

37 273 
1414 9095 

13278 55217 
4360 21775 

646 5102 
50 437 
16 153 

1222 8330 
5 27 
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* Gjelder grunnkretsen Oveinang. Denne grunnkretsen omfat-
ter imidlertid flere grender enn Rygnestad og Flateland 
som eier grunn i nedbørfeltet. 

2.8.2 Jordbruk 

Brukene på Flateland og Rygnestad har noe mer dyrka mark 
enn gjennomsnittet i kommunen. En del av brukene på Flate-
land leier bort jorda. 

Sauehold er dominerende produksjon i området, og den aktu-
elle delen av nedbørfeltet har i jordbrukssammenheng først 
og fremst verdi som utmarksbeite. I nordenden av Lisle 
Bjørnevatn er det muligheter for oppdyrking. 

Oveinang er et godt skogdistrikt i Valle kommune. Flere av 
brukene i området har relativt store skogarealer. Det står 
relativt store arealer Veiådalen som i dag ikke er 
tilgjengelige pga. manglende veiforbindelse. 

Den aktuelle delen av nedbørfeltet ligger såvidt høyt at 
det må anses som marginalt i skogbrukssammenheng. 

2.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til vassdraget. 

2.10 Flom- og erosjonssikring 

En er ikke kjent med flom- eller erosJonsproblemer i vass-
draget. Det antas at eventuelle er små i forhold 
til brukerinteressene. 
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2.11 Transport 

Som omtalt i avsn. 2.0 nyttes Store Bjørnevatn som vinter-
driftsvei ved transport av ved fra skogarealene på sørsiden 
av vannet. 
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3. VASSKRAFTPROSJEKTENE 

3.1 utbyggingsplaner i 115 Otravassdraget, Vasstølåni. 

utbyggingen er lokalisert til et område på østsiden 
av Otra, ca. 15 km nord for Valle i Aust-Agder fylke. 
Nedbørfeltet er på 47,8 km 2 , og er øvre del av det 
naturlige feltet til Vasstølåni. Midlere årsavløp 
for feltet er 59,9 mill. m3 . 

Planene omfatter reguleringsmagasin i Store Bjørne-
vatn og inntaksmagasin i Lisle Bjørnevatn. Fra inn-
taksmagasinet til kraftstasjon i dagen syd for 
Vasstøyl etableres rørgate. Kraftstasjonen utnytter 
et brutto fall på 58,5 m. 

Fallet mellom Store-Bjørnevatn og Lisle-Bjørnevatn 
kan også utnyttes i en egen stasjon. på grunn av 
størrelsen « lMW) er anlegget ikke tatt med i samlet 
plan. 

3.1 Kraftverksprosjekter 

3.1.1 

Bilåg 
Bilag 

3.1 
3.2 

VU-skjema 
Kart 

26 Edansfoss kraftverk 

Hoveddata: 

Installasjon: 
Produksjon 
utbyggingskostnad (01.01.82) 

2, O MW 
7 ,8 m'Jh 

24,0 mill.kr. 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i dagen ca. 
500 m nedstrøms Edansfossen i Vasstølåni. stasjonen 
utnytter et brutto fall mellom Lisle Bjørnevatn og 
Vasstølåni på 58,5 m. 

Store Bjørnevatn etableres som reguleringsmagasin. 
Total regulering på 4 m (Heving 0,5 m, senking m). 

Lisle Bjørnevatn demmes opp og betraktes som inntaks-
magasin. Total regulering 1,5 m (heving 0,5 m, senking 
l, O m) • 

Driftsvassveien er planlagt som rørgate, og har en 
total lengde på 545 m. Det er valgt å bruke GUP NTIO. 

Utbyggingen krever forøvrig av ca. 800 m 
adkomstveger, til dam Lisle Bjørnevatn og til Edans-
foss kraftstasjon. 
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3.2.2 
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Verkets kapasitet blir 2,0 MW ved en maksimal vass-
føring på 4,2 m3/s, tilsvarende en brukstid på 4000 
timer. 

Produksjonen på 7,8 GWh tas ut over hele året. 

Hydrologi - Reguleringsanlegg 

Vassmerker 

Spesifikt avløp for feltet er vurdert etter isohydatkart 
for Sør-Norge, utarbeidet av NVE. 
VM544 Holen i Bossvasså er benyttet for avløpets 
fordeling. Vassmerket er karakterisert av stor vass-
føring i snøsmeltingen (mai-juni) og lave vassføringer 
om vinteren. 

Magasin 

Før regulering Etter regulering I Ma.gasin 
I Areal NV HR\! LRV Volum (mill m3) I 

(km2) Cemn. Senkn. 

Store BjØrne-

I 

vatn 2,35 801,5 802 798 -1,3 7,7 
Lisle Bjørne-
vatn 0,27 768,5 769 767,5 0,1 O,j 
Sum I -

Merknader: 
Arealer planimetrert på kart M 1:5000 
Det er ikke foretatt loddinger i forbindelse med 
senkninger. 
Mag.prosent Store Bjørnevatn 19% 
Mag.prosent Lisle Bjørnevatn 3,2% 

Sum 

9,0 

I 
0,4 
9,4 

3.2.1.1 Store Bjørnevatn reguleringsmagasin. 

Kartgrunnlag M 1:5000 

reguleringer av Store Bjørnevatn er undersøkt. 

En heving av vannstanden med 1,0 m, medfører omlegging 
av Rv. 45 på enkelte lokale partier, og flytting 
av et titalls hytter. Kostnadskalkyler ved en slik 
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regulering, synes å merbelaste de totale magasin-
kostnader på 6,5 mill. kr. (1982). Denne reguleringen 
vil ikke bli omtalt i det videre. 

En heving av magasinet med ca. 0,5 m synes å være 
gjennomførlig uten omlegging av Rv.45 og uten flytting/ 
innløsing hytter. Total regulering av store Bjørnevatn 
vil da bli 4,0 m (Heving 0,5 m, senking 3,5 m). 

store BJørnevatn's utløpsos er relativt flat og blokkrikt, 
med tildels mektige løsmasseavsetninger. Dammen ser 
ut til å måtte plasseres 10 - 20 moppstrøms brua, 
hvor Rv. 45 krysser Vasstølåni. Her er det fjell 
i dagen i damaksen. Det er forutsatt massivdam i 
betong. Dammens totale lengde inklusive sidevanger 
blir 80"m. største høyde Il m. 

Totalt betongvolum 1800 m3 . 

En senking av magasinet på 3,5 m medfører kanalisering 
på en strekning av ca 350 moppstrøms dammen. 

Magasinets volum blir 9,0 mill.m 3 . 

Grunnforholdene synes å være noe besværlige i for-
bindelse med etablering av dam i utløpsosen. Stedevis 
forfinnes fjell i dagen, men området er svært preget 
av blokk i selve elveleiet, og tildels mektige 
avsetninger. 

3.2.2.2 Lisle Bjørnevatn inntaksmagasin. 

Kartgrunnlag M 1:5000 

Utløpsosen i Lisle Bjørnevatn er delt i to løp. I 
det vestre løpet etableres en betong massivdam med 
lukeløp og inntaksarrangement for rørgaten. Total 
lengde Il m og største 'nøyde 4 m. Betongvolum ca. 
100 m3 . 

I det østre løpet etableres en 36 m lang betong 
massivdam med største høyde 2,5 m. Betongvolum ca. 
200 m3 . 

Magasinet før en total regulering på 1,5 m (heving 
0,5 m, senking 1,0 m). Totalt magasinvolum 0,4 mill.m 3 . 

Grunnforholdene idamaksen synse gode, med fjell 
i dagen. En del kanaliseringsarbeider oppstrøms inn-
taksdammen må påregnes. 



3.2. 3 

3.2.4 

3.3.1 

3.3.2 

3 - 4 

Nedbørfelt - Avløp 

Feltets Inntaks I Areal S:p=sifikt Midlere avlØp 
navn kote krn2 avløp 

ca m.o.h. I l/s krn2 m3/s mill m3/år 

I St.BjØrnevatn 800,6 37,3 40 4,5 47,3 
Lis1e BjØrne-

va-c.n 768,5 10,5 38 0,4 12,6 

I I 
I 

Sum 47,8 I 1,9 59,9 
I 

I 
I 

I 
I 

1,05 I 33,1 Restfelt 30,0 ! 35 I 

i 
I i I ! 

Merknad: 

Feltene er planimetrert på kart M 1:50.000. 
Restfeltet beregnet til vasstøylåni's utløp til otra. 

Vassføring etter utbygging 

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

Vassveier 

Overføringer. 

Prosjektet omfatter ingen overføringer. 

Driftsvassveier. 

Fra-til 

Dam Lisle 
Bjørnevatn-
kraftst. 

Kraftst.-
Vasstøylåni 

Type 

GUPNT10 

kanal 

Lengde Tverrsn. 

545 m 01200 

50 m 

Falltap 
(m/l00m) 

'.) ,43 

! 



3.3.3 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3 - 5 

Fallhøyder 

Kraftverk 
26 Edans- , - Sum foss 

-

OVervann rrax/IPin kote 769/767,5 
Undervarm 710 
Brutto fall, middel (m) 58,5 

-Netto fall, middel (m) 56,2 

Kraftstasjon 

Teknisk beskrivelse 

26 Edanfoss kraftstasjon anlegges som stasjon i dagen 
ca. 500 m nedstrøms Edansfoss i Vasstølåni. 

Inntaket etableres i betong inntaksdam i Lisle Bjørne-
utnytter et brutto fall på 58,5 m. 

Det er forutsatt installert en Fracis-turbin på 2,0 MW, 
med en maksimal sluke-evne på 4,2 m3/s, tilsvarende 
en brukstid på 4000 timer/år. 

Manøvrering 

Kraftverket kjøres med tanke på størst mulig energi-
produksjon. Magasinet benyttes til å dempe vårflommen 
samt øke vintervassføringen. Noe korttidsregulering 
(start/stopp-kjøring) må forutsettes. 

Beregningsmetode for produksjon. 

produksjon er beregnet på grunnlag av midlere månedsav-
løp samt tilgjengelig magasin. 



I 

I 

I 
I 
I 
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3.4.4 Data for kraftverket uten restriksjoner. 

1.0 TILLØPSDATA 
NedbØrfelt (krn2) 
Midlere tillØp inklu-
sive flomtap ved irill-

takene (mill m3/am) 
Ivf.agasin (mill m3/%) 

2.0 STASJCNSDATA 
Midlere brutto (T:1) 

Midlere energiekv. (khh/m3) 
ytelse ved midlere 
fallhØyde (f.1'iIJ) 

tiJaksirrBl slukeevne ved 
widlere (m3/s) 
Brukstid (tirrer) 

3.0 PFDDUKSJCN 
Hidlere vL'1. terprod. (GYh/år) 

Hidlere sorrrrerprod. (G"h/år) 

t-lidlere produksjon (a'Jh/år) 

4. UTBYGGINGSKOSTNAD 
inklusive 

7 % rente i byggetiden 
(kosta.T1dsni vå 1.1. 82) (mill 
Utbyggingskostnad (krjkHn) 

Kostnadsklasse 
Byggetid (ca år) 

5. J tGDE0JTDRLIGGENDE 'ÆR}( 

r1idlere (k\'ih/m3) 
Økt produk:sjon (@ih/år) 

kr) 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

26 Edans-
foss 

47,8 

59,9/7,8 
9,4/15,7 

58,S 
0,131 

2,0 

4,2 
4000 

3,4 

4,4 
7,8 

24,0 
3,08 

> 111 

1,5 

I 01 c194 i . 

I 

Kraftverk 

I ! I 

Sum 



3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3. 5. 3 

3.5.4 

3.6 

3.6.1 

3.6.2 

3 - 7 

Masseuttak. Anleggskraft. Samband. 

Anleggsveger 

Bilag 3.3 

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

Rv. 45 (Eda n) - Edansmyr 
Edansmyr - dam L.Bjørnevatn 
Rv.4S - kraftstasjon 

250 ID opprustning 
400 ro nyanlegg 
150 ro nyanlegg 

Vegene vil bli bygget til standard tilsvarende skogs-
bilveg klasse 3. 

Kartgrunnlag M 1:5000. 

Øvrige transportanlegg. 

Det forutsettes bygget trallbane langs rørgatetraceen 
fram til Edansfossen. 

Tipper. Masseuttak. 

Det er ikke regnet med større massearbeider,enn at 
massene kan arronderes i byggegropens umiddelbare 
nærhet. 

Anleggskraft. Samband. 

Det er forutsatt framført 20 kV kraftlinje og tele-
fon til hovedriggområdene. 

Kompenserende tiltak. 

Terskler 

Det er ikke forutsatt bygget terskler i Vasstølåni. 

Landskapspleie. 

De i pkt. 3.5.3 omtalte massearbeider terrengarronderes, 
evt. beplantes slik at en naturlig vegetasjonsinn-

. , l ' a r ml! Lg. 



3.6.3 

3.7 

3.7.1 

3.7.2 

3 - 8 

Restriksjoner 

Det er ikke forutsatt avgitt minstevassføring forbi 
kraftverket, eller andre restriksjoner i forbindelse 
med kjøring av kraftverket. 

Innpass i pr09.uks jons sys.temet. Linj eti lknytni ng. 

Innpassing i produksjonssystemet. 

Det er forutsatt at kraftverket skal kunne kjøres 
på separat nett, og at det skal kunne drives i sam-
kjøring med landets øvrige produksjonssystem. 

Kraftøkning på grunn av samkjøring med regionen for-
øvrig er ikke beregnet. 

Linjetilknytning. 

Bilag 3.3 

Det må bygges ca. 6,2 km, 22 kV linje, fram til 
eksisterende linje mellom Valle og Rygnestad. Anleggs-
kraftlinjen vil kunne benyttes for utføring av kraften. 
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3.8 Kostnader 1.1.82 (7% rente i byggetiden) 

3.8.1 26 Edansfoss kraftverk 

l. Reguleringsanlegg: 

Andel reg. Store Bjørnevatn 
Dam Lisle Bjørnevatn 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvassveier 

4. Kraftstasjon. Bygningsmessig 

5. Kraftstasjon. Maskinelt og 
elektroteknisk 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder 

8. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 
(byggetid 1,5 år) 

Sum utbyggingskostnader 

Kostnadsklasse 3,08 kr/kWh 

Beregnet etter midlere produksjon. 

mill.kr. 

0,8 
1,7 

5,0 

1,0 

5,0 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

1,3-

3,0 

1,2 

24,0 mill.kr. 



9.4 599 
2.0 0.131 
4.2Z0.625 

BILAG 3.1 

STORE BJØRNEVATN 
19.0 

LlSLE BJØRNEVATN 
3.2 

26 KRAFTVERK 

OTRAVASSOR,6,GET) VASSTtlJLÅNI 

2 1f\INSTALLASJON 2.0 MW I 
2 MAGASIN 1,3 GWh 

7,9 GWh I 

SIVlUNGENlØR ,vs, 
,<tADGNf::NCE . 

S TlF <W:2!'05OX) 
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

4.0 Virkninger på naturmiljøet 

4.0.1 Arealkonsekvenser (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Dammer. Det anlegges betongdam mot utløpet av Store Bjørne-
vatn. Dammen får total lengde på 80 m og største høyde på 
11 m. Dammen vil i stor grad redusere områdets landskaps-
messige kvalitet. 

Mot utløpet av Lisle Bjørnevatn anlegges to betongdammer. 
Mot det vestre utløpet anlegges dam med total lengde 11 m 
og største høyde 4 m. Mot det østre utløpet anlegges dam 
med total lengde 36 m og største høyde 2,5 m. 

Dammene vil sammen med tørrlegging av Edansfossen gi en stor 
reduksjon av landskapets opplevelsesverdi i området. 

Kanalisering forutsettes utført over en strekning på ca. 
350 moppstrøms dammen ved Store Bjørnevatn. Kanaliserings-
arbeidet vil i stor grad redusere landskapets opplevelses-
verdi. 

Mindre kanaliseringsarbeider oppstrøms inntaksdammen i Lisle 
Bjørnevatn antas i liten grad å påvirke landskapsbildet. 
Dette gjelder også utløpskanalen (50 m) fra kraftstasjonen 
til Vasstølåni. 

Kraftstasjonen er planlagt som anlegg i dagen ca. 500 m ned-
strøms Edansfossen. Stasjonen vil bli liggende eksponert 
mot riksvei 45 og sammen med de øvrige inngrepene redusere 
landskapets opplevelsesverdi. 

Driftsvannveier. Fra inntaksmagasinet i Lisle Bjørnevatn 
vil vannet bli ført i en 545 m lang rørgate i dagen ned til 
kraftstasjonen. Rørgaten vil bli liggende svært eksponert 
mot riksvei 4509 i stor grad bidra til å redusere landskapets 
opplevelsesverdi. 
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Anleggsveier. Det forutsettes bygd 550 manieggsveier 
som atkomst til inntaksdammen ved Lisle Bjørnevatn og 
kraftstasjonsområdet. Anleggsveiene antas i liten grad 
å påvirke landskapsbildet. 

Overføringsnettet krever nyanlegg av 6,2 km 22 kV-linje fram 
til eksisterende linje mellom Valle og Rygnestad. Kraftlinja 
vil representere et uheldig landskapsinngrep og kan komme i 
konflikt med viltintersser. 

En utbygging innebærer regulering av Store Bjørnevatn ved 
0,5 m heving og 3,5 m senking. Dette medfører periodevis 
neddemming av ca. 200 daa. Erosjon i reguleringssonen vil 
føre til utvasking av næringsstoffer og humusstoffer. Dette 
ventes imidlertid ikke å gi vesentlige endringer i vannkvali-
tet. 

Lisle Bjørnevatri forutsettes regulert 0,5 m heving og 
1,0 m senking. Dette medfører periodevis neddemming av ca. 
45 dekar. Erosjon i reguleringssonen ventes ikke å gi 
vesentlige endringer i vannkvalitet. 

Dam mot utløpet av Store Bjørnevatn medfører at elveavsnittet 
ned til Lisle Bjørnevatn periodevis blir tørrlagt. 

Store og Lisle Bjørnevatn vil ved den skisserte regulering 
få et samlet magasinvolum på 9,4 mill. m) som representerer 
en reguleringsprosent i nedbørfeltet på 15,7 ved utløpet av 
Lisle Bjørnevatn. Dette innebærer at årsavløpet i Bjørnarå 
ved utløpet i Otra blir noe endret ved at vintervannføringen 
blir større enn i dag (jfr. også bilR0 3.4). 
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Mellom Store og Lisle Bjørnevatn vil elva gå åpen når det 
tappes ut magasinvann. Nedenfor kraftstasjonen vil Vasstøl-
åni kunne gå åpen et stykke når stasjonen kjøres og stabile 
isforhold kan ikke ventes før etter samløpet med Otra. Ved 
en brå oppstarting av stasjonen etter en periode med drifts-
stans, kan dette utløse isganger i elva. på Store Bjørnevatn 
vil en forsiktig nedtapping av vannet normalt ikke skape pro-
blemer for isforholdene der hvor strendene er jevne og slake. 
Ved lengre driftstansperioder må en imidlertid regne med at 
vannstanden kan stige igjen i magasinet og skape oppvanning 
og dårligere isforhold i strandsonen. Dette kan igjen vanske-
liggjøre ferdsel til og fra vannet. 

Når det tappes fra Store Bjørnevatn, vil temperaturen i elva 
ned til Lisle Bjørnevatn synke litt om sommeren og stige litt 
om vinteren. Det samme gjelder for Vasstølåni på en 3-4 km 
lang strekning nedenfor kraftstasjonen. 
merkbare endringer. 

Ellers ventes ingen 

(kartbilag 10) 

Sommerstid vil- ikke regulering av Store Bjørnevatn (opp 
+ 1,5 m, ned 7 3,5 m) føre til lokale klimaendringer av be-
tydning. I kaldværsperioder vinterstid kan dam ved utløpet 
av Store Bjørnevatn føre til redusert kaldluftsdrenasje, 
slik at det kan bli litt kaldere i sjiktet fra høyeste regu-
lerte vannstand (HRV) og noen få meter oppover i en smal sone 
rundt vannet. Ved nedtappet magasin vil det i slike kald-
værsperioder bli noe kaldere i sjiktet fra HRV og ned til 
isoverflaten. 

Ved Lisle Bjørnevatn vil det ikke bli lokale 
av betydning. 
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Den økte vintervannføringen i Vasstølåni vil føre til økt 
temperatur og luftfuktighet, samt større frostrøykhyppighet 
over og like ved elveleiet på strekninger der elven går 
åpen når kraftverket kjøres. 

4.1 Naturvern (kartbilag 2) 

4.1.1 Konfliktområder 

Bjørnarådalens landskapsmessige kvaliteter reduseres av de 
tekniske inngrepene ved Edansfoss, regulering av Bjørne-
vatna og tørrleggingen av Edansfoss. Regulering av Store 
Bjørnevatn og også Lisle Bjørnevatn kan resultere i erosjon 
i løsmassene. Løsmassene i området bør kartlegges før even-
tuelle inngrep. 

Det kan ikke ses noen positive effekter for naturverninteres-
sene ved en eventuell utbygging. 

De landskapsmessige virkningene av inngrepet kan reduseres 
ved endringer i utbyggingsplanen. Bruk av tunnel og kraft-
stasjon i fjell vil gjøre mindre skade på landskapet enn rør-
gate og kraftstasjon i dagen. 

Bjørnarådalens landskapsmessige verdi og mulige type- og 
referanseverdi, reduseres ved utbygging. 
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4.2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

4.2.1 Konfliktområder 

Reguleringssonene ved Store og Lisle Bjørnevatn vil bli syn-
lige i mange av hytteområdene. Isproblemer kan hemme ferd-
selen over vannene. 

Den tørrlagte elvestrekningen og Edansfossen vil sammen med 
rørgata, kraftstasjonen og kraftlinja virke skjemmende i 
landskapet. 

For friluftsinteressene blir det ingen positive effekter av 
den planlagte utbyggingen. 

Ingen kompensasjonstiltak kan redusere skadevirkningene, men 
dersom tunnel og kraftstasjon i fjell kan bygges i stedet for 
rørgate og kraftstasjon i dagen, vil det bli færre skjemmende 
sår i landskapet. 

Utbygging vil skjemme vesentlige landskapselementer i sentrale 
deler av nedbørfeltet og gi reduksjon av naturopplevelsene 
i de viktigste nærturområdene for de største hyttefeltene i 
området. Fiskemulighetene vil også bli redusert. 

Regulering av Store Bjørnevatn og manøvreringen av magasinet 
kan gi og redusert mulighet for å krysse vannet på 
ski. 

Bademulighetene 
redusert. 

o pa sandstrendene i Lisle Bjørnevatn vil bli 
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Utbygging vil redusere områdets verdi for friluftsliv bety-
delig. 

4.3 Vilt (kartbilag 4) 

Anleggsarbeidet ved utløpet av Store og Lisle Bjørnevatn kan 
hemme reintrekket, men virkningen er antakelig forbigående. 

Kraftlinja fra Edansfoss mot Rygnestad går gjennom et godt 
område for skogsfugl og medfører kollisjonsfare. 

Overføring i jordkabel fra Edansfoss kraftstasjon til Rygne-
stad vil fjerne faren for kollisjoner mellom fugl og led-
ninger. 

Dette vil ikke endrekonfliktvurderingen vesentlig i 0mrådet. 

Områdets typeverdi vil reduseres ved utbygging. Produksjonen 
av skogsfugl kan påvirkes negativt av den nye kraftlinja, men 
bruksverdien endres neppe vesentlig. 

4.4 Fisk (kartbilag 5) 

Regulering av Store og Lisle Bjørnevatn vil medføre størst 
endring for fisken i Lisle Bjørnevatn. Her vil en labil 
vannstand periodevis tørrlegge og lett bryte ned bunnfaunaen 
l grunnområder som utgJør en seor del av vannet, hvor fisken 
i dag beiter næringsdyr. Regulering vil også ødelegge hovedgyte-
områdene for auren i Lisle Bjørnevatn ved periodevis tørrleg-
ging av Vasstølåni oppstrøms Lisle Bjørnevatn. Lisle Bjørne-
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vatn vil etter en regulering få lavere produksjonskapasitet 
av aure som følge av mindre næringstilgang og begrensede 
gytemuligheter. 

I Store Bjørnevatn er forholdet mellom grunnområdenes ut-
bredelse og de frie vannmasser det motsatte sammenliknet 
med Lisle Bjørnevatn, og en regulering vil etter alt å dømme 
ha mindre skadevirkninger på fiskebestanden. Auren i Store 
Bjørnevatn nyttiggjør seg i dag produksjon av planktondyr, 
og dette næringstilbudet vil i liten grad bli påvirket av 
regulering. De mange små gytebekkene som auren i Store 
Bjørnevatn bruker, blir også i relativt liten grad påvirket 
av reguleringen. 

Ved regulering av Store og Lisle Bjørnevatn må det iverksettes 
kompensasjonstiltak i form av fiskeutsettinger. Dersom for-
suringen av vassdraget blir truende må det i tillegg påleg-
ges kalking for å motvirke denne utviklingen da en regulering 
kan gjøre fiskebestanden mer følsom for endringer i vannkvali-
teten. Gyteområdene i Vasstølåni oppstrøms Lisle Bjørnevatn 
må bevares ved minstevannsføring og terskelbygging. 

Regulering av Store og Lisle Bjørnevatn redusere områ-
dets verdi. Skadevirkninger på fiskebestanden sammen med 
de synlige forandringer reguleringen medfører vil virke nega-
tivt på bruks- og rekreasjonsverdien av området. Vassdragets 
produksjonsverdi antas også å bli redusert. 

4.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

Regulering av Store Bjørnevatn ved 3,5 m senking vil komme 
i konflikt med brønner anlagt i strandsonen langs vannet da 
inngrepet må antas å gi periodevis senking av grunnvannsstanden. 
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Regulering vil også gjøre Store Bjørnevatn uegnet som over-
flatevannkilde. 

Regulering av Store Bjørnevatn ved 3,5 m senking forutset-
ter kanaliseringsarbeider i utløpspartiet. Dette vil gi 
økt massetransport i elveavsnittet ned til Lisle Bjørnevatn 
og gjøre elveavsnittet uegnet som overflatevannkilde. 
Periodevis tørrlegging vil også komme i konflikt med dagens 
bruk avelveavsnittet som vannforsyningskilde. 

Regulering av Lisle Bjørnevatn vil gjøre vannet uegnet som 
overflatevannkilde. Dette forsterkes ved at økt massetrans-
port pga. kanaliseringsarbeider i Store Bjørnevatn vil med-
føre nedsatt vannkvalitet. 

For de hyttene som har brønner anlagt i strandsonen langs 
Sr0re Bjørnevatn er det aktuelt å skaffe ny vannforsyning 
fra brønner i lisidene langs vannet, evt. ved at det bygges 
ut felles vannforsyning i området. 

For hyttene rundt Lisle Bjørnevatn er det aktuelt å bygge 
ut felles vannforsyning med vannposter. 

Store Bjørnevatn, Lisle Bjørnevatn og elveavsnittet mellom 
de to vannene blir lite egnet som overflatevannkilder etter 
en evt. utbygging. 

Periodevis senking av grunnvannstanden i strandsonen rundt 
Bjørnevatn vil redusere mulighetene for vannforsyning 

fra brønner anlagt langs vannet. 
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4.5.4 Behov for videre arbeid 

Det er ønskelig med hydrogeologiske undersøkelser i området 
med tanke på mulighetene for å kunne bygge ut felles vann-
forsyning til hyttene rundt Store og Lisle Bjørnevatn. 

4.6 Vern mot forurensning 

En utbygging antas ikke å komme i konflikt med resipient-
interesser i området. 

Det antas ikke å være behov for spesielle tiltak av hensyn 
til resipientforholdene i området. 

Ved en utbygging vil elveavsnittet mellom Store og Lisle 
Bjørnevatn bli uegnet som resipient. Dette antas imidler-
tid ikke å komme i konflikt med dagens interesser i området. 

4.6.4 Behov for videre arbeid 

Det anses ikke påkrevet med resipientundersøkelse l vass-
draget. 

4.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

For vurdering av prosjektet er kraftstasjonsområdet og deler 
av Store og Lisle Bjørnevatn befart av arkeolog og etnolog. 
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4.7.2 Konfliktområder 

Ved 0,5 m oppdemming av Store Bjørnevatn vil sannsynligvis 
tuftene etter Grytestøl bli direkte berørt. Ved tilsvarende 
oppdemming av Lisle Bjørnevatn vil jernutvinningsplassen 
bli ødelagt. Tre naust (tidligere stølshus/utløer) ved de 
to vannene ligger også utsatt til ved en regulering. Regu-
lering av de to vannene (opp og ned) og dessuten kanali-
ser ing og bygging av dammer vil forringe kulturlandskapet. 
Dette vil indirekte berøre de fleste registrerte kultur-
minnene på grunn av den visuelle kontakten med vannene. 

Kraftstasjonen vil sannsynligvis ødelegge den gamle brua 
over Vasstølåni. Også kraftledning og anleggsvei kan berøre 
kulturminner. 

Redusert 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 

Regulering av Store og Lisle Bjørnevatn vil gi periodevis 
neddemming av arealer som vist under: 

Neddemt areal (dekar) Store Bjørnevatn Lisle Bjørnevatn 

Dyrka mark 
Produktiv skog 
Beite 
Annet areal 

o 
O 

2-3 

(fjellbjørkeskogl ca. 200 

O 

O 

4-5 

ca" -10 
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Området må karakteriseres som marginalt i skogbrukssammen-
heng. Området ligger opp mot barskogsgrensen og i fjell-
bjørkeskogsbeltet. Skadene for skogbruket ved en eventuell 
utbygging må anses som små. Heller ikke for jordbruket er 
det store konflikter forbundet med utbygging. 

Området er et av de benytta hytte-, turist- og frilufts-
områdene i Valle kommune. En utbygging vil komme i konflikt 
med disse interessene. 

En del gårder har til o na ikke lagt ut hyttefelt i området, 
og det er klart at disse tomteressursene vil falle i verdi 
ved en eventuell utbygging. 

Det er en del dyrkingsjord i Bjørnevatnområdet. Det er 
ønskelig at det bygges enkelte dyrkingsveier sont Kompensa-
sjon for de ulemper en utbygging medfører. 

For det tradisjonelle landbruket vil en eventuell utbygging 
gi liten verdiendring av området. Derimot vil regulering av 
Lisle og Store Bjørnevatn få store negative konsekvenser for 
turistnæringen. 

4.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 
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4.10 Flom- og erosjonssikring 

Regulering av Store og Lisle Bjørnevatn vil i alminnelighet 
føre til en viss flomdemping i vassdraget og derved også 
minske for erosjon. Men økt vintervannføring og is-
gang øker faren for erosjon i Vasstølåni nedenfor utløpet 
for Edanfoss kraftstasjon. 

4.11 Transport 

Ustabile isforhold vanskeliggjør bruk av Store Bjørnevatn 
som vinterdriftsvei ved skogsdrift (vedhogst) på sørsiden 
av vannet. 

4.12 Regional økonomi 

Angående data om befolkning, sysselsetting, pendling og 
kommunal økonomi i 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. 18 årsverk gjennom hele perioden, 
med noe variasjon fra år til år. Fordeling på arbeidsopera-
sjoner framgår av tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Fordeling av arbeidsoperasjoner på årsverk, 
faser i anleggsperioden og prognose for gjen-
nomsnittssysselsetting over året. 

Arbeidsoperasjon Antall 
årsverk 

Faser l anleggsperioden 

arb. O l 2 3 anl.år 

Dammer 5 
Kraftst., rørgater m.v. 5 
Veier, brakkeleir m.v. 5 

Anleggsarbeidere 
Brakkepersonale* 
Funksjonærer* 

Antall 
årsverk 

15 
l 

2 

* Antatt minstebemanning. 

------

-------

Gj.sn. syssels. over året 
l 2 3 

9 6 O 

l O O 

l l O 

I tabell 4.1 er vist hvordan de enkelte arbeidsoperasjoner 
kan passes inn i anleggsperiodens lengde sammen med prognose 
for gjennomsnittsysselsettingen over året. For de fleste 
operasjoner vil det være mulig å holde jevn aktivitet gjennom 
hele året. Unntatt er dambyggingen, som må foregå i sommer-
halvåret. Det forutsettes c at denne gar over 2 sesonger. 
Det er betongdammer som skal bygges. Dette tilsier at 
sesongvariasjonene når det gjelder sysselsetting ikke behøver 
bli så store, idet den type arbeidskraft det her er tale om 
(stor andel maskinkjørere, sjåfører m.v.) kan sysselsettes 
ved andre deler av anlegget i vinterhalvåret. 

4.12.2 

Anlegget vil i stor grad etterspørre faglært arbeidskraft. 
For enkelte av disse kategoerier, særlig tunnelarbeidere, 
kan det være vanskelig å skaffe nok folk med erfaring 
lokalt· 
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Vi antar følgende rekruttering regionalt: 

- 50 prosent av anleggs styrken til kraftstasjoner, veier, 
dammer, m.v. 

- 90 prosent av brakkepersonell (kokker, serveringspersonale 
m.v.) 

Den regionale redkruttering av anleggsarbeidere vil i så 
fall utgjøre ca. 0,6 prosent av de som er sysselsatt i bygg 
og anlegg innenfor regionen i dag. Anlegget vil således 
være av liten betydning som bidrag til å opprettholde dagens 
eller øke sysselsettingsnivået i bygge- og anleggsbransjen. 

Tabell 4.2 Gjennomsnittlig regional rekruttering pr. o ar. 

Type Regional Anleggsår 
personale rekr. % l 2 3 

Brakkepersonale 90 O O O 
Anleggsarbeidere 50 4 3 O 

Sum 4 3 O 

Anslagsvis vil ca. 2 arbeidere de første par år flytte til 
regionen i skattemessig forstand, og da med familie. Disse 
vil fortrinnsvis flytte til Valle. 

De fleste av medlemmer er spesialtrenede folk som 
følger anlegg fra sted til sted. En kan anta at ca. 50 pro-
sent av disse flytter med sin familie til regionen l skatte-
messig forstand, da fortrinnsvis til Valle. 

Flesteparten av de som flytter inn med anlegget vil antake-
lig forlate kommunen når anlegget er ferdig, slik at effek-
ten på kommunal økonomi m.v. blir relativt kortvarig. 
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A. Under anleggsperioden 
Ringvirkningene på regionnivå vil avhenge av flere forhold, 
som næringsstruktur, lokalisering og 
ranseevne. I dette tilfelle forutsetter vi at det for hver 
anleggsarbeidsplass blir 0,15 arbeidsplasser i det øvrige 
næringsliv. For regionen som helhet vil dette utgjøre ca. 
l arbeidsplass pr. år. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Størstedelen av denne virkningen vil være av midlertidige 
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. Utover 
dette antas kraftanlegget å gi varige arbeidsplasser for 
l person. 

4.12.4 

Den regi?nale sysselsettingen vil fordele seg på flere av 
kommunene i dagpendlingsområdet. I tabell 4.3 har vi, ut 
fra den enkelte kommunes størrelse med hensyn til folke-
tall og avstand til anlegget, anslått denne fordelingen. 
Fordeling av innflytterne inngår også i tabellen. 

Tabell 4.3 Fordeling av regional rekruttering, avledet 
sysselsetting og innflytting mellom kommunene. 

Kommune 

Valle 
Øvrige kommuner 

Sum 

Reg. rekr. 
%-ford. 

31 
69 

100 

Sysselsetting pr. 
l 2 

2 

4 

6 

l 

2 

3 

c ar 
3 

o 
O 

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

A. Under anleggsperioden 
Anleg.9.svarer 
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. Omsetningen vil være fordelt over hele anleggs-
perioden, med noe variasjon fra år til år avhengig av anleggs-
aktivitet. 

Dagligvarer og øvrige forbruksvarer 
regionen vil anlegget føre til en omsetningsøkning for 

disse varer på ca. 0,1 mill. kroner pr. år, med noe varia-
sjon fra år til år avhengig av anleggsaktivitet. Valle vil 
få størstedelen av denne omsetningen. 

B. Etter anleggsperioden slutt 
Situasjonen vil være omtrent som beskrevet under 4.12.3 
punkt B. 

A. Under anleggsperioden 
Inntektsskatt 
De kommunale skatteinntekter vil variere noe fra år til år, 
avhengig av anleggsaktivitet. For hele regionen vil anleg-
get gjennomsnittlig gi mindre enn 0,1 mill. kroner i skatte-
inntekter pr. år over 2 år. 
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For alle kommunene vil skatteinntektene utgjøre en relativt 
liten andel av dagens skatteinn t ekter , mindre enn l prosent. 
Den økonomiske nettoe f fekten kan imidlertid bli enda mindre 
dersom økt innflytting medfører behov for kommunale inve -
steringer . 

B . Etter anleggsperiodens slutt 
Inntekts -, formues - og eiendomsskatt fra kraftanlegget 
Anleggets bruttoformue er .beregnet til ca. 8 , 5 mill. k roner. 
Omtrent hele nedbørfeltet ligger i Valle kommune, og de år -

lige skatteinn tekter for denne kommun en vil utgjøre ca. 0 , 1 
mill. kr. 

Eventuell reduksjon av ti l skottsprosenten til undervisning 
fra 50 (i dag) til f.eks. 40 vil innebære et inntektstap på 
ca. 0 , 1 mill. kroner. 

Netto inntektsøkning fra kraftanlegget vil kunne bli til -
nærmet lik nul l . 

Ved innføring av nytt inntektssystem er det vanskelig å 
hvordan nettoeffekten for kommunen blir . De sektorvise til -
skott (bl . a . til undervisning) til kommunen vil antakelig 
forb l i upåvirket av kraftutbyggingen , mens der i mot det gene -
re l le tilskott kan bli redusert som følge av at kommunens 
egne skat t e i nntekter øker. 

Næringsfo n d 
Konsesjonsavgi f t er ikke beregnet . Maksimal avgiftssats er , 

ifølge regelverket, satt til kr. 10 ,- pr . innvunnet natur -
hestekraft , og inntektene vil normalt utgjøre 15 - 20 prosent 
av skatteinntektene fra kraftverket. Forute n skatter og 
konsesjonsavgifter kan det gjøres avtaler om spesielle til -

skudd . Disse kan utformes alt etter de behov som er til 
stede og qen !:cm.i\t:r.en Kp.:1 vise i sine krav . 
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Tradisjonelt opprettes det rond beregnet på tilskudd til 
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 nytte avløpet fra 
Lisle og Store Bjørnevatns nedbørfelt til kraftproduksjon. 
Det aktuelle området ligger i nedbørfeltet til Vasstølåni 
(Bjørnarå) i Valle kommune. Vassdraget munner ut i Otra 
ved Bjørnarå i Bykle kommune. 

Det aktuelle nedbørfeltet er 47,8 km2
• Kraftstasjonen er 

planlagt som anlegg i dagen ca. 500 m nedstrøms Edansfossen. 
Stasjonen vil utnytte et brutto fall på 58,5 mme110m Lisle 
Bjørnevatn og Vasstølåni. Store Bjørnevatn forutsettes 
regulert 4 m (0,5 m heving og 3,5 m senking) og Lisle Bjørne-
vatn 1,5 m (0,5 m heving og 1,0 m senking). 

Tilløpet til kraftstasjonen utføres som 545 m rørgate i 
dagen mellom inntaket i Lisle Bjørnevatn og stasjonen. 
Utbyggingen krever bygging av 800 anleggsveier og nyanlegg 
av 6,2 km 22 kV kraftlinje. 

Kraftstasjonen får en installasjon på 2,0 MW med maksimal 
slukeevne 4,2 m3 /s. Midlere årlig kraftproduksjon er bereg-
net til 7,8 GWh. 

Med utgangspunkt i kostnadsnivået 1.1.82, er utbyggingen 
kostnadsberegnet til 24,0 mill. kr. Dette tilsvarer 3,08 
kr/kWh som er over øvre grense for kostnadsklasse Ill. 

5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging 

Regulering av Store Bjørnevatn (0,5 m heving og 3,5 m sen-
king) medfører periodevis neddemming av ca. 200 dekar. 
Regulering av Lisle Bjørnevatn 0,5 m heving og 1,5 m sen-
king) medfører periodevis neddemming av ca. 45 dekar. 
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Erosjon i reguleringssonen ventes ikke å gi merkbare end-
ringer av vannkvaliteten. 

Elveavsnittet mellom Store og Lisle Bjørnevatn blir periode-
vis tørrlagt. 

Vintervannføringen i Vasstølåni (Bjørnarå) nedstrøms 
kraftstasjonen vil øke noe etter en utbygging. 

(kartbilag 10) 

Utbygging kan skape isproblemer i Vasstølåni og dårligere 
isforhold i på Bjørnevatna ved en start/stopp-
kjøring av kraftstasjonen. Ved en jevn kjøring av stasjo-
nen vil konsekvensene bli vesentlig mindre. 

Klima (kartbilag 10) 

I kaldværsperioder kan dam ved utløpet av Store Bjørnevatn 
føre til redusert kaldluftsdrenasje, slik at det blir litt 
kaldere i sjiktet fra høyeste regulerte vannstand (HRV) og 
noen få meter oppover i en smal sone rundt vannet. Ved ned-
tappet magasin vil det i slike kaldværsperioder bli noe kal-
dere i sjiktet fra HRV og ned til isoverflaten. 

Ved Lisle Bjørnevatn vil det ikke bli lokale klimaendringer 
av betydning. 

Den økte vintervannføringen i Vasstølåni vil føre til økt 
temperatur og luftfuktighet, samt større frostrøykhyppig-
het over og like ved elveleiet på strekninger der elva går 
åpen når kraftverket kjøres. 

Naturvern (kartbilag 2) 

Den landskaDsmessige kvalitet knyttet til Bjørnarådalen nar 

betydning for mange. Deler av dalen er egnet som type- og 
referanseområde. 



5 3 

Bjørnarådalens landskapsmessige kvalitet og egnethet som 
type- og referanseområde vil reduseres ved utbygging. 

Friluftsliv (kartbilag 3) 

Området har variert landskap og lett atkomst, men ligger 
også opp til større, lite påvirkete fjellområder. Området 
er mye brukt til friluftsliv og rekreasjon og er viktig i 
regional sammenheng. 

Utbyggingen vil redusere landskapets opplevelsesverdi ved 
Store- og Lisle Bjørnevatn og Edansfossen og kan hemme ferd-
selen over Store Bjørnevatn om vinteren. Områdets verdi for 
friluftsliv og rekreasjon vil reduseres betydelig. 

Vilt (kartbilag 4) 

Området har middels verdi som typeområde, men liten referanse-
verdi. Produksjons- og bruksverdien er stor. Samlet er om-
rådet av stor betydning for viltinteressene. 

Typeverdien vil reduseres ved utbygging og produksjonen av 
skogsfugl kan også reduseres. 

Fisk (kartbilag 5) 

Store og Lisle Bjørnevatn er i dag blant de siste, lett til- -
gjengelige, større, uberørte høyfjellsvassdrag i Aust-Agder 
med levedyktig bestand av aure. Regulering av vassdraget 
medfører varierende vannstand både i Lisle og Store Bjørne-
vatn og periodevis tørrlegging av Vasstølåni, oppstrøms og 
like nedstrøms Lisle Bjørnevatn. Slike forandringer skader 
fiskebestanden og '<l :ett virke negativt på dagens inter-
esser i området. En eventuell regulering av Store og Lisle 
Bjørnevatn vil redusere kvaliteter vassdraget og 
gi området verdi. 
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(kartbilag 6) 

Regulering av Store Bjørnevatn vil komme i konflikt med 
brønner anlagt i strandsonen langs vannet da inngrepet må 
antas å gi periodevis senket grunnvannstand. Store Bjørne-
vatn vil også bli lite egnet som overflatevannkilde. Kana-
liseringsarbeider, periodevis tørrlegging mellom Store og 
Lisle Bjørnevatn og regulering av Lisle Bjørnevatn vil gjøre 
elveavsnittet og Lisle Bjørnevatn lite egnet som overflate-
vannkilder. 

Periodevis tørrlegging avelveavsnittet mellom Store og 
Lisle Bjørnevatn vil gjøre denne delen av vassdraget uegnet 
som resipient. Dette antas imidlertid ikke å" komme i kon-
flikt med dagens interesser i området. 

Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Kulturminnene er typiske for området. De belyser støls-
drift, jernutvinning, fangst og fiske over et langt tidsrom. 
Her går dessuten en gammel ferdselsåre. Vår tids utnytting 
av området til fritidshus har imidlertid redusert kultur-
minnenes verdi en del, særlig gjelder dette nyere tids min-
ner etter stølsdrift. Kulturminnene blir indirekte berørt, 
enkelte vil bli ødelagt ved utbygging. 

(kartbilag 9) 

En utbygging vil i lit9n grad komme i konflikt med landbruks-
interesser. 6-8 dekar beite vil bli neddemt rundt Store og 
Lisle Bjørnevatn. Ustabile isforhold vil u3nskeliggjøre 
bruk av Store Bjørnevatn som vinterdriftsvei ved vedhogSt o pa 
sørsiden av vannet. 
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Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

Det er ingen flom- og erosjonsproblemer i Vasstølåni. Regu-
lering som angitt må forventes å virke flomdempende. Økt 
vintervannføring og isgang vil øke faren for erosjon. 

Ustabile isforhold vil vanskeliggjøre bruk av Store Bjørne-
vatn som vinterdriftsvei ved vedhogst på sørsiden av vannet. 

En utbygging av kraftprosjektet vil få beskjeden virkning for 
den regionale økonomien. Dette gjelder også for Valle kommune. 
r inntekts-, formue- og eiendomsskatt fra kraftanlegget kan 
en regne med at Valle kan få inntil 0,1 mill. kr. pr. år. 
Eventuell reduksjon av tilskottsprosenten til undervisning, 
kan likevel medføre at nettoeffekten blir noe mindre. r til-
legg kommer inntekter fra konsesjonsavgifter og eventuelle 
gevinster fra salg av konsesjonskraft. Anlegget vil under 
utbyggingsperioden på 2 år, i gjennomsnitt sysselsette ca. 
3 personer fra Valle og regionen for øvrig. 
med l varig arbeidsplass ved kraftanlegget. 

Det kan regnes 



plen OMRAoEKLASSIFISERING. FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 26 Edan s foss Alternativ : Vassdrag: 115 Ot ra 

Fylke(r) · Aust - Agder Kommune( r): Valle og Bykle 

Maks. ytelse (MW): 2 , O Spesifikk kostnad tkr./kWh): 3, 08 (pL l. l. 82) 
Mid lere arsproduksjon (GWh/år): 7,8 Kostnadsklasse: > 111 (pr . 1.1.82 ) 

8 ru keri nteresse/t ema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader 
verd: før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag 

. Naturv ern •• Midde l s negative C 

Friluftsliv ••• Store negative C 

Vilt •• Små neoative C 

Fisk •• • Store B 

Vannforsyning • Små negative C 

Vern mot forurensning [ Inqen C 

Kulturminnevern •• Små nønorive B/C 

Jord - og skogbruk . C:" Små negati ve B 

Reind rift II noen int 
Flom- og erosjonssikring Små ve D 

. 
Små negative C Transport 

Is og vannte mperatur ISmå neg;- .... ve B 

Klima Ingen C 

Regionaløkonomi Anleggsper ioden vil var e ca . 2 år og antas i gjennansnitt å syssel-
sette 3 personer f r a regionen . Etter anleggsperioden blir det l varig arbeids-
plass . Regionen antas å få mindre enn 0,1 mill. kr. i økte skatteinntekter 
under anleggsperioden. Etter anleggsperioden vil Valle kunne fa inntil 0 , 1 mill . 
kr . skattei nntekter fra anlegget. 

lOmradets verdi for utbygging: Angir en klassifisermg av prosjektområdets genereHe KlassifiseringsnokkeI.' 
verdi / bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosJektuavhengig områdevurdering •• •• Meget hoy verdi 
er et nodvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser. f.eks. . .. Hoy verdi 
naturvern og friluftsliv. .. Middels verdi . Liten/i ngen verd i 

2 Fore/op/ge konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er forelopige og basen pa en 
vurdermg av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/ kan for flere mteresser/ temaer endres niH 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Folgende klasslfisenngsnokkel blir brukt: 

',GE'! 

EL." , 
.\ ".E":A!·v;,: 

; .... DDEcS SVA ,.1'), - ':' 'l:' , oCR!: 

I , , 
• '1EG·H"'E , , , .:;,. • 

3 Klasslfisermg av datagrunnlag. 
Folgende '(Iasslfiseringsnokkel blir 
A . "leget godt. B Godt_ C. \I1iddels. D. t il fredsst ill ende. 
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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, Fylkesmannen i Aust-
Agder, Miljøvernavdelingen. 1984. 

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

Klima. Fagrapport utarbeidet av statsmeteorolog Eirik J. 
Førland, Det norske meteorologiske institutt. 1983. 
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Naturvern. Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. 
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0konomi (kap. 4.12). Utarbeidet av Asplan A/S, 
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Vannforsyning og vern mot forurensning. Fagrapport utarbeidet 
av prosjektmedarbeider Tom Egerhei, fylkesmannen i 

Aust-Agder. 1984. 
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Lindboe A/S, Kristiansand. 1983. 

, Vilt. Fagrapport utarbeidet av konsulent Sigurd A. Svalestad, 
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