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l VÆRINGSANI. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 

I.l Naturgrunnlag 

Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Væringsdalen ca. 9 
km nordvest for Hovden sentrum i Bykle kommune. Utbyggings-
prosjektets beliggenhet framgår av fig. l neste side. 

1.1.2.1 Berggrunnsgeologi 

Væringsdalen ligger i den vestlige delen av det store sør-
norske grunnfjellsområdet. Mellom Skyvatn og Store Førs-
vatn/Breivevatn dominerer granitt og biotittrik gneis, men 
det finnes også omdannede vulkanske bergarter og sandsteiner. 
Granittene og gneisene er sure, og de er meget dårlig egnet 
til å nøytralisere sur nedbør. De vulkanskje bergartene er 
middels-sure og basiske og gir dermed bedre nøytralisering 
av nedbøren. 

Helt i vest i Væringsdalen finnes noen bergarter som ikke 
hører til det sørnoske grunnfjellsområdet. Det er noe om-
dannede sedimentære bergarter som kan høre til skyvedekkene, 
eller være dannet på stedet. 

1.1.2.2 Geomorfologi 
Mot slutten av prekambrisk tid (600-700 millioner år siden) 
ble grunnfjellets bergarter slitt ned og jevnet ut til et 
nesten horisontalt plan (peneplan). Over store områder i 
denne delen av landet er denne gamle grunnfjellsoverflaten 
meget markert og lett å se. Den er videre en del av den så-
kalte paleiske (gamle) overflaten som regnes bare å ha blitt 
moderat påvirket av nedisingene i kvartær tid. 
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1.1.2.3 Kvartærgeologi 

Feltet ligger i et område som er preget av lite løsmasser, 
utenom i senkningene ned mot vannene. Under siste istid 
har isskillet sør for Hardangervidda hatt en nord-sør-ret-
ning. Isskillet har flyttet på seg i løpet av istida, men 
har hele tiden ligget nær det aktuelle området. Fra is-
skillet har isen beveget seg i begge retninger. Området ble 
isfritt etter Preboral tid, dvs. ca. 9000 år før nåtiden. 

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

på Bjåen, ca. 10 km nord for Hovden, varierer normal måneds-
middeltemperatur mellom 78,OoC (februar) og +ll,loC (juli). 
Vinterstid er det målt 733,0°C på Bjåen. 

Normal årsnedbør i 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 i 
perioden august-november og minst i perioden mars-mai. 

Midlere avrenning i Væringsånis nedbørfelt er 46,7 1/km2 .s. 
Nedbørfeltet ned til bekkeinntaket på overføringstunnelen 
mellom Lislevatn og Store Førsvatn (jfr. kap. 3) er 33,5 km2 • 

Midlere vannføring ved bekkeinntaket er ca. 1,6 m3 /s. Nedbør-
feltet er karakterisert ved høyt avløp i snøsmeltingen (mai-
juni) og lite avløp om vinteren. 

Til dette nedbørfeltet overføres i dag avløpet fra Skyvatns 
nedbørfelt som er 16,5 km2 • Skyvatn er regulert 12 m med et 
magasinvolum på 50,8 millioner m3

• Magasinet tappes gjennom 
en overføringstunnel som munner ut i Væringsåni like ned-
strøms utløpet av øvre Væringsvatn. 
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Samlet nedbørfelt ved bekkeinntaket i Væringsåni er således 
50,0 km 2 og midlere vannføring ca. 2,4 m3 /s. Vannføringen 
er regulert som følge av reguleringen i Skyvatn. 

Det foreligger lite opplysninger om vannkvaliteten i nedbør-
feltet. I august 1974 var pH 6,6 i Skyvatn og 6,3 i Nedre 
Væringsvatn. I oktober 1983 var pH 6,0 i Nedre Væringsvatn. 
Den relativt gunstige surhetsgraden må ses i sammenheng med 
berggrunnen i området. I deler av nedbørfeltet består berg-
grunnen av omdannede vulkanske bergarter. Disse bergartene 
er middels-sure og basiske og har dermed en viss nøytrali-
serende virkning på nedbøren. 

Naturgeografisk hører området stort sett til SetesdalsheieBe 
i søndre del av den Skandinaviske fjellregionen, men litt av 
området når inn i Suldalsheiene, i samme fjellregion. 

Furu danner ikke skog i området, men forekommer opp til 900 
m.o.h. Til 1000-1050 m.o.h. dominerer blåbær-småbregne-fjell-
bjørkeskog, men høgstaude-fjellbjørkeskog og krekling-fjell-
bjørkeskog er også vanlig. Fattigmyr er den dominerende 
myrtypen, men mellommyr forekommer også. Over skoggrensa 
dominerer først blåbær-blålynghei, dels med innslag av 
storbregne-enger i nedre del, mens greplynghei og snøleie-
samfunn blir viktigere med økende høyde. Det er flere 
interessante artsforekomster i området. 

Beiting preger dels vegetasjonen. Skyvatn er regulert og 
overføres til Væringsdalen, rett nedenfor Øvre Væringsvatn. 
Periodevis oversvømmelse preger vegetasjonen langs elva på 
den berørte 

Hele nedbørfeltet må karakteriseres som impediment som del-
vis er tresatt. 
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1.2 Samfunn og samfunnsutvikling 

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

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

Ar Valle Bykle Regionen 

1900 1720 476 2196 
1946 1714 703 2417 
1970 1444 464 1908 
1980 1488 712 2200 
1982 1490 650 2140 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

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

gjennomsnitt for årene 1980-82. 

Valle Bykle Fylket 

Naturlig 
tilvekst -0,8 0,6 0,3 

Netto 
flytting 0,9 1,7 1,0 

Samla 
tilvekst 0,1 2,2 1,2 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Valle har hatt svak økning 
i folketallet i perioden fra 1970 til 1982, mens det har vært 
stor økning i folketallet i Bykle i perioden. 

Valle har negativ naturlig tilvekst i folketallet. Dette skyl-
des skjev alderssammensetning med en stor andel av befolkningen 
over reproduktiv alder. Folketallet i kommunen blir opprett-
holdt ved innflytting. Den store økningen i folketallet i 
Bykle i perioden fra 1970 til 1982 skyldes hovedsakelig inn-
flytting til kommunen i forbindelse med kraftutbyggingsarbeider 
i øvre Otra. 

I henhold til prognosen i tabell 1.4 vil Valle få svak økning 
i folketallet fram mot år 2000. 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 kraftutbyggings anleggene i øvre Otra. 

Tabell 1.4 Folketallet i kommunene pr. 31.12.1982 og fram-
skriving av folketallet i kommunene, fordelt på 
aldersklasser. Alt. K. 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+ 

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 2140 21 60 18 2876 26 60 14 3522 27 63 lCi 

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Det er ingen bosetting innenfor nedbørfeltet. 

Anleggsomradet ligger i Væringsdalen- nordvest for Breivevatn, 
ca. 9 km nordvest for Hovden i Bykle. Nærmeste bebyggelse 
er på Breive ca. 4 km øst for anleggsområdet. 

Det går anleggsveg fra Hovden til vestre ende av Breivevatn. 
Herfra forutsettes det bygd ny anleggsveg fram til anleggsom-
rådet. 

Fra anleggsområdet er avstanden til Bykle sentrum ca. 35 km 
og ca. 65 km til Valle sentrum. 

Av tabell 1.5 framgår fordelingen av de yrkesaktive på ulike 
næringer i kommunene i regionen .. Arbeidskraftregnskap for 
kommunene i 1980 framgår av t abell 1.6. 

1'"bell 1. 5 'frkes.:.ktlve, 16 år O," over, ett.". nil!rlng og k)l:'nn, 

1910 e i parentes) 0'1 1980. Over SOO 

Pros ent i nærinqsqrupper 

?rimær - Byqql Va r eh. Transp. - Of f/pr lV. 
Kommune Menn I(v.j."ner Totalt nænnq ind. anl. m.lI'I. tJeneste 

Valle J" (4 24 ) lO) 1221 ) '" (645) 23 (Sl) , <7, 2'1 ( 17) 1 '" , '" U(12) 
Bykle 178 1133 ) 9J (74 ) 211 1107 ) S{ 4 7 ) . J 'li H(17) , '" , ''I 4111d) 

Regionen '" ( 557) '" (2'1S ) 829 (852) 18 (Sa) 1 '" 31 I 17) , '" B '6) H(13) 

Fylket 20'137(21839 10877(825) 7(14) 24(24) 11(11) 12(11) 34(22) 

Kilde, Folke- og boligtell.l.ngene 1970 og 198G. SSB. 
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Tabell 1.6 Arbeidskraftregnskap for kommunene. 
Alle tall for 1980. 

Tilbud arb. kraft 
- Arbeidsløshet 
Sysselsatte bo-

satt i kommunen 
- Utpendling 
+ Innpendling 
Ettersp. arb.kraft 

Valle 

565 
7 

558 
74 
47 

531 

Bykle 

274 
3 

271 
19 

388 
640 

Kilde: Folke- og boligtellinga 1980. SSB. 

Fra 1980 til 1982 var det økning i arbeidsløsheten i regionen, 
fra 10 til 19 i gjennomsnitt for året. 

I begge kommunene 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 18 % av de sysselsatte i regionen. 

Totalt jordbruksareal i regionen er 10469 daa, hvorav ca. 
81 % 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 51 % av eiendommene er skogarealet mindre enn 250 
daa, mens 10 % av eiendommene har mer enn 1000 daa skogareal. 

Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig i regionen. 
Kun på ca. 40 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinn-

fra gårdsdriften. 
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Antall Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket 
bruk prosent 

10-49 50-89 90+ 

252 77 75 45 55 

Kilde: Landbrukstellinga 1979. 

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag 
38 % av sysselsettingen i 1980 mot ca. 23 % i 1970. Kraftut-
byggingsarbeidene i øvre Otra er den viktigste årsaken til 
den høye andelen yrkesaktive innen bygge- og anleggsvirksomhet. 

Registrert og antatt sysselsetting i anleggsvirksomheten 
Otra framgår av tabell 

Tabell 1.7 

Kommune 

Bykle 
Valle 
Bygland 
Evje/Hornnes 
Iveland 

Resten av 
fylket 

Landet 
for øvrig 

Registrert 
virksomhet 

1982 

60 
57 

l 
25 

5 

40 

165 

Sum totalt 362(430)** 

* Tallene er anslått. 

1. 7. 

og antatt sysselsetting 
i Setesdalen 1982-87. 

Antall ansatte* 
1983 1984 1985 

33 33 33 
30 30 30 

4 4 4 
12 10 10 

3 3 3 

35 35 35 

94 39 98 

192 154 213 

** Høyeste tall juni/juli. 
Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 

i anleggs-

1986 1987 

33 33 
30 30 

4 4 

10 10 
3 3 

35 35 

102 21 

217 136 

i 
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Arsaken til den store nedgang i antall sysselsatte fra 
1982 til 1983 er avslutningen av 3. byggetrinn i øvre Otra. 
Dette omfattet bl.a. den store Vatnedalsdammen. Fra 1984/85 
antas 4. byggetrinn igangsatt. Dette ventes å gi den skis-
serte sysselsetting fram til 1987. Etter 1987 ventes det 
reduksjon i antall sysselsatte innen bygge- og anleggsvirk-
somhet 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 entreprenørvirksomhet. 

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. 
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Tabell 1.8 Kommuneregnskaper 1981. 

Folketall 
31.12.1981 

Valle 

1497 

Bykle 

699 

Fylket 

91563 
(kr. pr. innbygger) 

Skatter og 
alm. avgifter 

Skatteutjamn. 
Overf. til 
undervisn. 

Driftsinnt.* 
Driftsutg.** 
Utg. nybygg/ 

nye anlegg** 
Lånegjeld 

Renter/avdr. i 
% av skatter 
og skatteutj. 

% tilskudd 
undervisn. 

7888 
O 

709 
12992 
10904 

5178 
8457 

14 

50 

16003 
O 

831 
22569 
16813 

13446 
26000 

21 

50 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

4090 
295 

822 
7466 
6681 

1512 

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

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

Tabell 1.9 Leiligheter tatt i bruk. 

Valle Bykle 

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

Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 
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En evt. utbygging vil hovedsakelig gi virkninger i Bykle 
kommune. Planlagt boligbygging i Bykle for perioden 1983-85 
er 5-10 boliger pr. år. Det planlegges et boligfelt for ca. 
12 boliger i Bykle sentrum og det vil kunne bygges ca. 30 
boliger i et felt på Hovden. I begge områdene forutsettes 
tilknytning til kommunalt vannforsynings- og avløpsnett. 

Kommunen har ledig byggeklare industriarealer i Bykle sen-
trum (Sarv, ca. 40 daa) og på Hovden (ca. 200 daa). 

Det er god kapasitet innen skolesektoren i kommunen. Det 
arbeides med ny skole på Hovden som skal stå ferdig høsten 
1984. 

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

2.0 Is og vanntemperatur (kartbilag 10) 

Området ligger høyt til fjells og på vannene må en regne 
med stabil islegging hele vinteren og det meste av våren. 
I dag tappes magasinet i Skyvatn ut i Væringsåni på etter-
vinteren. En må regne med at isen da brytes noe opp i 
Væringsåni mellom tunnel utløpet og bekkeinntaket på Førs-
vatnoverføringen. 

Islagte vann nyttes ved skiutfart i området vinterstid. 

2.1 Naturvern (kartbilag 2) 

2.1 ,l 

Berggrunnsgeologien er variert og det er rikelig med blot-
ninger. De store trekk i landskapet er ikke endret av men-
neskelige inngrep, utenom reguleringen av Skyvatn og inn-
taket av Væringsåni på overføringstunnel til Store Førsvatn. 
Det er lett å observere og studere ulike geologiske fenomener 
i området, så vel de store landskapsformene som mindre detal-
jer. Storformene er markerte og Veggin avgrenser Væringsdalen 
skarpt i nord. Landskapet får et mer dramatisk preg enn det 
som er vanlig her. Kontrasten mellom de nakne fjellveggene 
og løsmassene i dalen er også med å gi et særpreg som under-
strekes av 

Vegetasjonen er preget av variasjon i næringstilgang, vann-
tilgang, terrengform og høyde over havet. Av plantegeogra-
fisk interesse er forekomstene av tyrihjelm og myrtevier, 
som her er ved sine sørgrenser i Norge. Planteproduksjonen 
synes å være forholdsvis stor i deler av området. 

Beiting og vannstandsendringer preger deler av vegetasjonen. 
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Faunaen er typisk for regionen og det er kjent at flere sår-
bare arter, i norsk og nordisk sammeheng, bruker området 
eller har tradisjonelle hekkeplasser her. 

Dette området er en viktig del av et større område som 
Norges Geologiske Undersøkelser har vurdert som verneverdig 
ut fra berggrunnsgeologien (NOU 1974:39). 

Plantegeografisk interessante forekomster finnes, uten at 
voksestedene er nøyaktig oppgitt. 

Terrengformen gir Væringsdalen et landskapsmessig særpreg 
som understrekes av vegetasjon og løsmassefordeling. 

2.1.3 Referanseverdi --------------

Området er påvirket av både beiting og kraftproduksjonsregu-
leringer. Det er ikke spesielt godt egnet som referanseom-
råde. 

2.1.4 

Væringsåni og Skyvatn er regulert og området har ikke vesent-
lig typeverdi i botanisk eller zoologisk sarnrneheng. Geologisk 
er Væringsdalen/Skyvatn en viktig del av et område hvor berg-
grunnen har nasjonal interesse. Landskapsmessig er Værings-
dalen særpreget og reguleringene har ikke endret dalens karak-
ter avgjørende. Øvre del av dalen inngår i "Hovedaksen: nord-
sør", et landskapsvernområdeforslag fra fjellplankomiteen for 
Agder og Rogaland (NOU 1974:39). Komiteen foreslo også et 
landskapsvernområde som bl.a. omfattet resten av Væringsdalen, 
men denne delen er ikke vurdert å ha en like sentral betydning 
for sammenhengen l de lite påvirkede fjellområdene som "Hoved-
aksen nord-sør". "Hovedaksen nord-sør" er den sentrale og 
minst utbygde del av Setesdal Vesthei. Setesdal Vesthei er 
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Norges sørligste fjellområde, og det er nasjonalt viktig å 
bevare det mest mulig intakt for å ta vare på variasjons-
bredden i norsk fjellnatur. 

2.2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

Nedbørfeltet er et variert høyfjellsområde med opplevelses-
verider både i den store skalaen i landskapet og i mindre 
målestokk. Man beveger seg hele tiden i et stort, men tydelig 
avgrenset landskapsrom med variert innslag av vann, myr, snau-
fjell og vegetasjonsdekket mark. 

Området er lite påvirket av tekniske inngrep og har karakter 
av et lite berørt naturområde. Det mest synlige er en gammel 
kjerrevei øst-vest som ender ved Skyvatn. 

Skyvatn er regulert og Væringsåni tas med et elveinntak inn 
i tunnel systemet mellom Lislevatn og Store Førsvatn. Ellers 
er området upåvirket av kraftutbyggingen i Setesdalsheiene. 
Det ligger et par gamle setrer ved Væringsvatn, ellers er 
det ikke bebyggelse i området. 

Nedbørfeltet representerer en liten del av Setesdal Vesthei. 
Den vestre delen ligger i den angitte "hovedaksen nord-sør", 
som er beskrevet i Fjellplan for Setesdal Vesthei (NOU 1974:39), 
og det øvrige av nedbørfeltet ligger i profil V som i fjell-
planen betegnes som innfallsport til større sammenhengende om-
råder. 

Setesdal Vesthei er et viktig friluftsområde i nasjonal sam-
menheng, med et turistløypenett som er sammenhengende sør-
over til Åseral, vestover til Rogalandsheiene og nordover til 
Haukeli og Hardangervidda. Med sin nærhet til Hovden har 
Væringsvatnområdet forbindelse til løypenettet i Setesdal 
Austhei som er sammenhengende fra Åmli til Haukeli. 
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Området brukes i dag som turområde både sommer og vinter. 
Turistløypa mellom Hovden og Bleskestadmoen (ST) med alter-
nativet Breive - Bleskestadmoen går gjennom området. Om 
vinteren er området en del brukt til turområde med utgangs-
punkt fra toppen av skiheisen på Storenos. 

Det selges fiskekort og fiskes en del l Skyvatn og noe i 
Væringsvatn. 

Med sin nærhet til Hovden går det inn i dagsturområdet som 
brukes av folk fra de mange hyttene og turistbedriftene på 
Hovden. 

Hovden er Aust-Agders største turistsenter med brukere fra 
hele landsdelen, Rogaland, Bergensområdet og Østlandet. 

Området er ikke behandlet i generalplan for Bykle. 

Fjellplan for Setesdal Vesthei (NOU 1974:39) omfatter Sky-
vatn og Øvre Væringsvatn i sentralsonen. 

Nedre Væringsvatn og Væringsåni ligger i fjellplanens profil 
nr. V. 

Alternativ 30 for planlagt ny 420 kV-ledning Kvilldal-Fles-
aker går gjennom området. 

For turistløypa til Bleskestadmoen er det ikke alternative 
områder. 

For dagsutfart fra Hovden er det flere områder som benyttes 
f.eks. øst for rvo 12 og sør for Hartevatn. Som fylkets 
største turistsenter med stor dagsturutfart, er det på Hovden 
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behov for variasjonsmuligheter i nærturområdene. Det er der-
for viktig at området rundt Væringsvatn beholder sitt preg 
av uberørt natur og derved sin verdi som turområde. 

Både sommer og vinter er Væringsvatnområdet viktig for fri-
luftslivet, både som nærturområde for Hovden og som en del 
av et større, sammenhengende turområde i Setesdal Vesthei. 
Det må også legges vekt på at nærliggende fjellområder, 
f.eks. rett sør for feltet, er gjennomregulert i forbindelse 
med kraftutbygging. 

2.3 Vilt (kartbilag 4) 

Rein bruker området hele året, og sommerbeitet er av særlig 
god kvalitet. Mye rein bruker sommerbeitet her, og området 
har større betydning for reinstammen enn arealet alene til-
sier. Minstearealet for en fellingstillatelse var i 1982 
5300 daa. 

Elg finnes i Væringsdalen om sommeren, men trekker ned om 
vinteren. Minstearealet for fellingstillatelse på elg er 
12.000 daa i Bykle, og det felles 1,0 elg pr. 10 km2

• Rådyr 
kan forekomme om sommeren, men det er ingen fast bestand. 

Rev, mår, røyskatt og snømus bruker området jevnlig, og jerv 
passerer sannsynligvis av og til. 

Bjørkeskogområdet i Væringsdalen er et godt hareområde, og 
produksjonen av lirype er også god. Rundt Skyvatn og i 
øvre del av Væringsdalen er det fjellrype. 

Det er kjent tre reirsteder for ørn og ett for jaktfalk innen 
området, men det ble ikke registrert hekking i 1983. 
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Storlom hekket antakelig ved Nedre Væringsvatn i 1983. 
Arten regnes som sårbar i Norge, og er særlig utsatt ved 
vannstandsendringer i løpet av sommeren. 

De fleste av de registrerte er knyttet til fjellet 
i ulik grad. I tillegg til de som allerede er nevnt kan 
ringtrost, blåstrupe og bjørkefink være eksempler på disse. 
Rugde skiller seg noe ut ved å være mer knyttet til lavere-
liggende områder. 

Faunaen i området er forsåvidt typi'sk for fjellområder i 
Sør-Norge, men eksisterende vassdragsregulering gjør området 
lite egnet som typeområde. 

2.3.3 Referanseverdi 

V<eringsdalenjSkyvatn er berørt av vassdragsregulering. Det 
er umulig å vite hvordan disse inngrepene har påvirket dyre-
livet. Området egner seg ikke som referanseområde. 

Området har godt beite for rein. Særlig gir sommerbeitet 
dalen større verdi enn arealet tilsier. Produksjonen av ' 
både rype og hare vurderes også som meget god. I tillegg 
kommer at de sårbare artene jaktfalk og kongeørn har 
plasser her. 

2.3.5 Bruksverdi 

Væringsdalen og Skyvatn gir rundt 10 fellingstillatelser for 
rein og bidrar med om lag halvparten av det nødvendige areal 
til en fellingstillatelse på elg. Reinjakta regnes som sik-
ker, og er av stor betydning for lokalbefolkningen, mens elg-
jakta er usikker. Rypejakta leies ut, og får dermed betyd-
ning for flere, både jeger og utleier. Det er rom for mer 
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småviltjakt. Dyrelivet er også av verdi for turgåere, uten 
at dette er avgjørende for bruken av området. 

2.4 Fisk (kartbilag 5) 

Skyvatn har aurebestand av god kvalitet. Etter at Skyvatn/ 
Båstogvatn ble regulert gikk flere av gytelokalitetene tapt. 
Før reguleringen nyttet auren særlig utløpselva ned til Stor-
hellervatn som gytebekk. Bestanden blir nå opprettholdt ved 
årlige utsettinger. Konsesjonæren i Øvre Otra, Oteraaens 
Brugseierforening, er pålagt å sette ut 10.000 ensomrig eller 
2.000 tosomrig settefisk av aure hvert år. Auren har god 
vekst, noe som tyder på god næringstilgang. 

I Nedre Væringsvatn er det en relativt tett aurebestand. 
Fisken er stort sett småfallen, men aure på kiloen blir 
tatt. Auren har gode gytemuligheter i Væringsåni. 

Vassdraget utgjør en liten sidegren til et stort gjennom-
regulert vassdrag og er sterkt preget av tidligere vass-
dragsreguleringer. Eneste fiskeart er aure, noe som er 
representativt for regionen. At vassdraget har aurebestander 
som er selyrekrutterende øker representativitetsverdien. 

2.4.3 Referanseverdi 

Vassdraget er sterkt preget av vassdragsregulering. Vann-
kvaliteten er såpass brukbar at auren kan reproduserer En 
kjenner ikke til at det er gjort spesielle fiskeribiologiske 
undersøkelser i denne delen 'av Otra. 
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Vannkvaliteten er ennå brukbar i disse vannene med pH-
verdier mellom 6,0 og 6,5 og vannene har fremdeles god 
næringsdyr- og fiskeproduksjon. på denne bakgrunn 
skiller vassdraget seg positivt fra mange andre vann og 
vassdrag i Setesdalsheiene der forsuringen har kommet så 
langt at fiskebestandene er utryddet. 

2.4.5 Bruksverdi 

Oteraaens Brugseierforening setter årlig ut en- eller to-
somrig settefisk av aure i Skyvatn. 

Båstogvatn og størstedelen av Skyvatn er sameie mens den 
vestlige delen av Skyvatn og Væringsvatn er i privat eie. 
Det blir solgt fiskekort for garn- og stangfiske i vass-
draget flere steder i Bykle kommune. De som har rett til 
å fiske, driver mye med garnfiske i Skyvatn, og både sports-
fiske og garnfiske er populært i Væringsvatn og Væringsåni. 
Vanlig brukt maskevidde er 18-20 omfar. Det er særlig tur-
ister som leier hytter i området, som fisker i Væringsdalen. 
En kjenner ikke antall fiskekort som blir solgt pr. år, men 
fiskeinteressene er store. Det drives ikke kultiverings-
arbeid i Væringsvatn. 

2.5 Vannforsyning 

Det knytter seg ikke vannforsyningsinteresser til området. 

2.6 Vern mot forurensning 

Det knytter seg ikke resipientinteresser til vassdraget. 
Vassdraget er i dag kun resipient for arealavrenning. 
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2.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

I fjellområdet er det kulturminner som kan knyttes til jakt 
og fangst fra steinalderen til nyere tid. Ved Hovden er et 
særlig viktig kulturminneområde hvor det har vært omfattende 
jernproduksjon i vikingetid/middelalder. Her er et stort 
antall kullmiler og flere hustufter med jernutvinningsovner 
(blestertufter). 

Ved sørenden av Væringsvatn er det registrert 8 kullmiler. 
Sannsynligvis har det vært kullproduksjon for fremstilling 
av jern i forhistorisk tid/middelalder. Man kan forvente å 
finne flere kulturminner som kan knyttes til denne aktivi-
teten, som tufter med utvinningsovner og slagghauger. 

I nordenden av Væringsvatn ligger Væringsstølen. Vollen er 
gammel, men husene er fra 1900-tallet. Det var aktiv støls-
drift her til ca. 1945. I dag brukes stølen som jakt- og 
fiskebu, og området rundt vannet er sauebeite. på en tange 
på nordvestsiden av vannet står grunnmuren etter et uteleger 
som tilhørte stølen. Her var beite for storfe. Rundt hele 
vannet finnes store myrslåttområder hvor det tidligere var 
en utstrakt virksomhet. 

Fra Breive går det merket tursti fram til stølen som nesten 
er identisk med den gamle stølsveien. 

Kulturminnene er typiske for utmarksområder i denne delen 
av landet. De har kunnskapsverdi, pedagogisk verdi og opp-
levelsesverdi i lokal sammenheng. Området er fra før av be-
rørt av kraftutbygging, og kulturminner kan da være ødelagt. 
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2.8 Jord og skogbruk 

Nedbørfeltet må anses som marginalt ilandbrukssammenheng. 
Eneste bruk av området i dag er som sauebeite. 

2.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

2.10 Florn- og erosjonssikring 

Deler av Væringsåni er berørt av tidligere regulering, ved 
overføring fra Skyvatn til Væringsåqi og videre til Store 
Førsvatn. En er ikke kjent med større erosjonsproblemer i 
Væringsåni. 

2.11 Transport 

Det knytter seg ikke transportinteresser til vassdraget. 
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3. VASSKRAFTPROSJEKTENE 

3.1 Utbyggingsplaner i 115 Otravassdraget, Væringsåni 

utbyggingen er lokalisert til et område vest for 
Otra i væringsdalen, ca. 9 km nordvest for Hovden 
sentrum i Aust-Agder fylke. 

Det totale nedbørfeltet er 50 km2 og har et midlere 
årsavløp på 74,1 mill m3 . Utbyggingsplanene omfatter 
også utnyttelse av magasin Skyvatn som er på 50,8 
mill m3 • 

Feltene overføres i dag via store Førsvatn til 
Vatnedalsmagasinet og utnyttes i Holen kraftstasjon. 

Planene omfatter bygging av to kraftstasjoner. 52 
Væringsvatn kraftstasjon utnytter et brutto fall 
på 170 mme110m Skyvatn og Nedre Væringsvatn. Kraft-
verket tenkes etablert med tilløpstunnel og rørgate 
fra Skyvatn til stasjon i dagen, med avløp til nedre 
Væringsvatn. 

51 Væringsåni kraftstasjon utnytter et brutto fall 
på 48,5 m i selve Væringsåni. Kraftverket tenkes 
etablert med inntaksdam i Væringsåni og rørgate ned 
til kraftstasjonen og avløp til terskelbassenget 
i forbindelse med eksisterende overføringsanlegg 
fra Lislevatn til Store Førsvatn. 

væringsvatn og kraftverk er dimensjon-
ert med tanke på at magasinet i Skyvatn tappes med 
hensyn på disse stasjonene. Dette gir den høyeste 
energiproduksjon i disse to stasjonen sett isolert. 
Det er imidlertid sannsynlig og ønskelig at maga-
sinet .i Skyvatn utnyttes til etterfylling av 
Vatnedalsmagasinet når tappesesongen begynner, da 
dette vil øke energifaktoren i Holen kraftverk. Dette 
vil medføre at Skyvatn tappes så raskt som mulig 
over til Vatnedalsmagasinet og at eksisterende 
tappetunnel utnyttes maksimalt. Arsavløpet fra Skyvatn-
kan da overføres til Vatnedalen på ca. l mnd. Denne 
overføringen vil da skje i okt.-nov. 

Det vil bety at Væringsvatn kraftverk må dimensjo-
neres for maksimal tapping fra Skyvatn hvis det 
meste av vannet ikke skal gå forbi stasjonen. Dette 
medfører en installasjon på ca. 13,5 MW og utbygg-
ingsprisen blir ca. 4 kr/kWh. 
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3.1.1 
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væringsåni kraftverk vil med den ovenfor skisserte 
bruksmåte av Skyvatn få øket tap, samtidig som vinter-
produksjonengår vi bli ca. 20% ved slik 
bruksmåte av Skyvatn. utbyggingskostnaden blir 
da ca. 3.0 kr/kWh. 

Hoveddata: 

Sum installasjon 4,4 MW 
Sum produksjon 17,1 GWh 
Sum utbyggingskostnad 
(01.01.82) 52,0 mill.kr 

Kraftverkprosjektet 

Bilag 3.1 VU-skjema 
Bilag 3.2 Kart 

52 Væringsvatn Kraftverk 

Hoveddata: 

Installasjon. 2,4 MW 
Produksjon 9,5 GWh 
Utbyggingskostnad (01.01.82) 34,0 mill. kr 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i dagen om-
lag 400 m vest for Væringsstølen ved Nedre 
Væringsvatn. Stasjonen utnytter et brutto fall på 
170 mme110m Skyvatn og Nedre Væringsvatn. 

Inntaket ligger i Skyvatn, som fungerer som reguler-
ingsmagasin. Magasinvolumet er 50,8 mill m3 og har 
en total regulering på 12 m. 

Driftsvassveien er planlagt som 870 m tilløpstunnel 
og en 550 m lang rørgate av stål. 

utbyggingen krever forøvrig bygging av 150 m sjakter 
og 3,5 km km adkomstveger samt kanalisering i Nedre 
Væringsvatn. 

Verkets kapasitet blir 2,4 MW ved en maksimalvass-
føring på 1,72 m3/s, tilsvarende en brukstid på 4.000 
timer. 

Produksjonen på 9,5 GWh tas ut over 7 måneder 
med 100% vinterkraft. 
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51 Væringsåni kraftverk 

Hoveddata: 

Installasjon: 
Produksjon: 
Utbyggingskostnad 
(01.01.82) 

2,0 MW 
7,6 GWh 

18,0 mill.kr 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i dagen rett 
oppstrøms bekkeinntak på overføringen Lislevatn -
Store Førsvatn, i Væringsåni. Stasjonen utnytter 
et brutto fall på 48,5 m. 

Inntaket etabler"es i forbindelse med inntaksdam i 
en lene i selve Væringsåni (kt +900). Avløp til 
bekkeinntak på overføringsanlegget Lislevatn - Store 
Førsvatn, i Væringsåni (kt +851,5). 

Driftsvassveien er planlagt som rørgate, GUP NT 10 
og får en total lengde på 400 m. 

Utbyggingen krever forøvrig etablering av omlag 1,5 km 
adkomstveger. 

Kraftverket produserer fra feltene Skyvatn og 
Væringsåni og får en kapasitet på 2,0 MW ved en mak-
simal vassføring på 5,15 m3/s, tilsvarende en bruks-
tid på 4.000 timer. 

prOduksjonen på 7,6 GWh tas ut over 12 måneder med 
52,2 % vinter-__ og 47,tI %-"- sorninerkraft. 

Hydrologi - Reguleringsanlegg 

Vassmerker 

Spesifikt avløp for feltet er vurdert etter isohydat-
kart for Sør-Norge, utarbeidet av NVE. 
Avløpsfordeling er vurdert etter VM 544 Holen vass-
merke i Bossvasså. Vassmerket er karakterisert av 
stor vassføring i snøsmeltingen (mai-juni) og lav 
vassføring om vinteren. 

I 
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Magasin 

.Magasin Før regulerin2 Etter regulering 
Areal NV HRV LRV Volum (mill m3) 
(krn2) 

Skyvatn (tidl. reg. ) 

Merknader: 
Magasinprosent væringsvatn 
Magasinprosent Væringsåni 

1.090 1.078 

Ce:mn. Serum. 

-

204,8% 
68,6% 

Reguleringshøyde og volum refererer seg til 
Kristiansand Elektrisitetsverks oversikt over Otras 
nedslagsfelt. 

Sum 

50,8 

3.2.2.1 Skyvatn reguleringsmagasin 

3.2.3 

Magasinet er tidligere regulert, og har en total 
regulering på 12 m, og et volum på 50,8 mill m3. 
Magasinet tappes gjennom en overføringstunnel, som 
har sitt avløp til Væringsåni ved Øvre Væringsvatn. 

I dette prosjektet foreslås magasinets størrelse 
å forbli urørt, men magasinets energi benyttes som 
beskrevet under punkt. 3.1.1. 

Nedbørfelt - Avløp 

Feltets Inntaks Areal Sr;esifikt Midlere avlØp 

na\ll1 kote krn2 avlØp 

i ca m.o.h. Ils krn2 m3/s mill m3/år 
: -

Skyvatn 1.086 16,5 47,6 0,79 24,8 

Væringsåni 900 33,5 46,7 1,56 49,3 

Sum , 50,0 2,35 I 74,1 i 

Merknader: 
Feltene er planimetrert på kart i M 1:50 000, inn-
tak bestemt på flyfotos med billedmålestokk 1:30 000. 

I 

I 
I 

I 
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Vassføring etter utbygging 

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

Vassveier 

Overføringer 

Prosjektet omfatter ingen nye overføringsanlegg. 

Driftsvassveier 

Fra - Til Type Lengde Tverrsn. Fall-
tap 
(m/100m) 

Skyvatn-Svingesjakt Tunnel 870 m 10 m2 0.002 

Svingesj.-52Værings-
vatn Rørgate 550 m 0700 1,15 

52Værignsvatn-Nedre 
Væringsvatn Kanal 50 m 

Inntak Væringnsåni-
51Væringsåni Rørgate 400 m 01200 . 6,65 

Merkander: 

Alle lengder er målt på kart i M 1:50 000 og på f1y-
bilder M 1:30 000. 
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3.3.3 Fallhøyder 

Kraftverk 

52 værings-T 51 Værings Sum 
vatn åni 

Overvann rrax/rrin kote 1. 090/1. 078 900 
Undervarm 916 851,5 
Brutto fall, middel (ro) 170 48,5 218,5 
Netto fall, middel (ro) 163,7 45,9 209,6 

3.4 Kraftstasjon 

3.4.1 Teknisk beskrivelse 

3.4. L l 52 Vær ingsvatn kraftstasjon 

Kraftstasjonen etableres som stasjon i dagen omlag 
400 ID vest for væringsstølen ved Nedre væringsvatn. 

Driftsvassveien består aven 870 m lang tilløpstunnel. 
Inntak i Skyvatn etableres ved utslag under varn. 
Avløpet fra stasjonen er planlagt via kan9l og en 
del kanaliseringsarbeider til Nedre Væringsvatn. 

Det er forutsatt installert en Francis-turbin på 
2,4 MW, med en maksimal slukeevne på 1,72 m3/s 
tilsvarende en brukstid på 4.000 timer. 

3.4.1.2 51 Væringsåni kraftstasjon 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i dagen umid-
delbart oppstrøms inntak i væringsåni på overførings-
anlegget Lislevatn - Store Førsvatn. 

·Driftsvassveien består aven 400 m lang rørgate i 
plast (GUP NT 10). Inntak i forbindelse med etablering 
av inntaksdam i lone i væringsåni. Avløp til inntaks-
bassenget for overføringsanlegget Lislevatn -
Store Førsvatn. 
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Det er forutsatt installert en Francis-turbin på 
2,0 MW, med en maksimal slukeevne på 5,15 m3/s tilsvarende 
en brukstid på 4.GOQ timer. 

3.4.2 Manøvrering 

3.4.2.1 52 Væringsvatn kraftverk kjøres med tanke på 100% 
vinterproduksjon. Alternativ driftsmåte er skissert 
i pkt. 3.1. 

3.4.2'.2 51 Væringsåni kraftverk kjøres med tanke på høyest 
mulig energiproduksjon. Hvis driftsmåten beskrevet 
i pkt. 3.1 blir aktuell vil anlegget måtte kjøre 
på stort sett uregulert felt. 

3.4.3 Beregningsmetode for produksjon, 

Produksjon for begge kraftverk er beregnet på grunn-
lag av midlere månedsavløp. Driftssimulering er ikke 
foretatt. 

-
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Data for kraftverkene (uten restriksjoner) 

Kraftverk 
52 Sum 

16,5 50,0 50,0 

l. O TILLØPSDATA 

NedbØrfelt (krn2 ) 
tillØp inklu-

sive flomtap ved inn-

takene (mill m3/Ghh) 

Magasin (mill m3/%) 
74,1/7,9 74,1/17,4 

50,8/204,8 50,8/68,6 50,8/68,6 

2. O STASJCNSDATA 

r1idlere brutto falm. (m) 

Midlere energiek.v. (kv'h/m3) 

ytelse ved midlere 
fallhøyde (MW) 

r1ak.sirral slukeevne ved 
midlere fallhØyde (m3 Is) 
Brukstid (tirær) 

3. O PROCUKSJCN 

Midlere vinterprod. (GWh/år) 

Midlere somærprod. (GWh/ år) 

Hidlere produksjon (GWh/år) 

4 • UI'BYGGINGSKOSI'NAD' 

Utbyggingskostnad inklusive 

1170,0 
p,382 

9,5 

7 % rente i byggetiden 
(kostandsnivå 1.1.82) (mill 
Utbyggingskostnad (kr/kvJh) 58 
Kostnadsklasse 
Byggetid (ca år) 

5. O NEDENFORLIGGENDE VERK 

Midlere energiek.v. (kWh/ro3) 
Økt produksjon (G'm/år) 

1,873 

48,5 
0,107 

2,0 

5,15 
4000 

3,9 
3,7 
7,6 

18,0 
2,37 
III 

1,5 

1,766 

218,5 

4,4 

13,4 
3,7 
17,1 

52,0 
3,04 

1,766 
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3.5 Anleggsveger. Tipper. Masseuttak. Anleggskraft. Samband 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.6 

3.6.1 

Anleggsveger 

Bilag 3.3 

Anleggsveger som vil bestå etter anleggsprioden byg-
ges på følgende strekninger: 

Breivevatn-Dam Væringsåni 1,0 km 
Adkomst 51 Væringnsåni kraftst.0,4 km 

Dam væringsåni-52 væringsvatn. 
kraftstasjon 
52 Væringsvatn-Tunnelpåhugg 

3,0 km 
0,5 km 

Nyanlegg 
Nyanlegg 

Nyanlegg 
Nyanlegg 

Prosjektet krever bygging av 5 km anleggsveg til-
svarende skogsbilveg klasse 3. 

Kartgrunnlag M 1:50 000, flyfotos M 1:30 000. 

Øvrige transportanlegg 

Tipper. Masseuttak 

Bilag 3.3 

Ved påhugg tilløpstunnel etableres tipp for tunnel-
masser. Forøvrig regnes ikke med større massearbeider 
enn at overskuddsmassen kan arronderes i byggegropens 
umiddelbare nærhet. 

Anleggskraft. Samband 

Det er forutsatt fremført 22 kV og tele-
fon til hovedriggområder. 

Kompenserende tiltak 

Terskler 

Det er i prosjektet ikke regnet med etablering av 
terskler. 
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3.6.3 

3 - 10 

Landskapspleie 

De i pkt. 3.5. 3-omtal te mcrssearbeider, terrengar-
ronderes, eventuelt bearbeides slik at en naturlig 
vegetasjonsinnvandring er mulig. 

Restriksjoner 

Det er ikke forutsatt avgitt minstevassføring til 
Væringsåni eller andre restriksjoner i forbindelse 
med kjøringer av kraftverkene. 

3.7 Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknytning 

3.7.1 

3.7.2 

Innpassing i produksjonssystemet 

Det er ikke forutsatt at kraftverkene skal kunne 
kjøres på separat nett, men gå inn i samkjøring med 
regionens øvrige produksjonssystem. 

Linjetilknytning 

Bilag 3.3. 

Det må bygges 2 km 22kV linje fra Breive til 
Væringsåni, og 3 km fra Væringsåni til væringsvatn. 
Dette kombineres med anleggskraftlinjene. 
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Kostnader pr . 1.1.82 (7% rente i byggetiden) 

52-- Væri ngsva tn kraf tver k 

l . Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvassveier 

4. Kraftstasjon. Bygningsmessig 

5. Kraftstasjon. Maskinelt og 
elektroteknisk 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. BOliger. Verksteder 

8. Landskapspleie 

9 . Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

Il. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

mill.kr 

12,7 

0,5 

7,1 

3,3 

1,0 

2,4 

2,3 

2,0 

1,0 

(bygg et i d 1, 5 år) _________ -=1",,,7'-__ _ 

Sum 34,0 mill.kr. 

Kostnadsklasse 3,58 kr/kWh 

Beregnet etter midlere produksjon 
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51 Væringsåni kraftverk 

l. Reguleringsanlegg 

Inntaksdam væringsåni 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftvassveier 

4. Kraftstasjon. Bygningsmessig 

5. Kraftstasjon. Maskinelt og 
elektroteknisk 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder 

8. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

Il. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

mill.kr 

1,1 

4,2 

0,5 

5,2 

1,5 

0,5 

0,8 

1,2 

1,0 

1,0 

(byggetid __ ______________________ __________ _ 

Sum utbyggingskostnader 18,0 mill.kr. 

Ko-stnadsklasse Ill, 2,37 kr/kWh 

etter midlere produksjon 
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

4.0 Virkninger på naturmiljøet 

4.0.1 (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Dam. For Væringsåni kraftstasjon anlegges en mindre inn-
taksdam i Væringsåni lite oppstrøms det eksisterende bekke-
inntaket. bammen vil endre landskapsbildet helt lokalt. 

forutsettes utført over en strekning på ca. 
50 m fra utløpet av Væringsvatn kraftstasjon til Nedre 
Væringsvatn. Kanaliseringsarbeidene representerer inngrep 
i et lite berørt område. 

Kraftstasjonene forutsettes begge anlagt i dagen. Stasjonene 
vil representere uheldige bygningsmessige inngrep og vil redu-
sere landskapets opplevelsesverdi. Dette gjelder særlig 
Væringsvatn kraftstasjon som vil bli liggende mest eksponert 
i landskapet. 

Driftsvannveier. Fra Skyvatn vil det bli drevet 870 m tunnel 
over mot Væringsdalen. Herfra vil vannet bli ført videre i 
en 550 m lang rørgate i stål ned til Væringsvatn kraftstasjon. 
Tippmassen fra tunnelen vil antakelig ikke representere noe 
landskapsmessig problem. 

Fra inntaksdammen i Væringsåni vil vannet bli ført i en 400 m 
lang rørgate i plast ned til Væringsåni kraftstasjon. 

Begge rørgatene vil representere lett synlig inngrep i et 
ellers lite berørt landskap. Dette gjelder særlig rørgaten 
ned til Væringsvatn kraftstasjon. 

Anleggsveier. Det forutsettes bygd 5 km anleggsveier som 
atkomst til kraftstasjonsområdene. Veiene representerer inn-
grep som medfører åt landskapet mister sitt relativt uberørte 
preg. 
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Overføringsnettet krever nyanlegg av 5 km 22 kV linje. 
Kraftlinjen vil også representere et lett synlig og uheldig 
inngrep i et relativt uberørt landskap. 

Utbygging forutsetter bruk av Skyvatn som eneste regulerings-
magasin. Det forutsettes ingen endringer i reguleringen av 
Skyvatn. 

Skyvatn har et magasinvolum på 50,8 millioner m). Dette 
innebærer at Væringsvatn kraftstasjon får en magasinprosent 
på 204,8. Væringsvatn kraftstasjon vil bare bli kjørt i 
vintersesongen. Kraftstasjonen vil få en maksimal slukeevne 
på 1,72 m3 /s. Dette innebærer at vintervannføringen i Værings-
åni nedstrøms utløpet fra Væringsvatn kraftstasjon blir større 
enn normalt (uregulert). 

Utbygging medfører at overføringen av Skyvatn skjer direkte 
til Nedre Væringsvatn. Dette innebærer at elveavsnittet mel-
lom Øvre og Nedre Væringsvatn igjen får uregulert vannføring. 

Væringsåni blir tørrlagt mellom inntaksdammen og kraftsta-
sjonen som tenkes anlagt ved det eksisterende bekkeinntaket. 

Det er i kap. 3.1 nevnt at Skyvatn er aktuelt å tappe ned 
over kort tid i perioden for overføring 
til Vatnedalsvatn. Slik manøvrering innebærer at Værings-
åni nedstrøms overføringsstedet får vesentlig økt vannføring 
i overføringsperioden. Dersom årsavløpet til Skyvatn forut-
settes overført til Vatnedalsvatn i løpet aven måned, inne-
bærer dette at vannføringen i Væringsåni øker med ca. 9,6 
m3 /s i denne perioden. En slik økning i vannføringen må 
antas å medføre erosjon i elveleiet og gi en radikal miljø-
forandring i vassdraget. I Skyvatn vil også en slik rask 
nedtapping kunne medføre økt erosjon og endrete miljøbetin-
gelser. 
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Ovenfor utløpet av Væringsvatn kraftstasjon vil isforholdene 
i Væringsåni bli stabile hele vinteren. I Nedre Væringsvatn 
vil det bli en større innløpsråk enn i dag, så lenge Værings-
vatn kraftstasjon kjøres. Ellers vil neppe isen på vannet 
påvirkes merkbart. Væringsåni nedenfor Nedre Væringsvatn 
vil kunne gå noe mer åpen enn i dag, spesielt på forvinteren, 
men det blir antakelig fortsatt is på de rolige elvepartiene. 

Temperaturen i Væringsåni mellom dagens tunnelutløp fra Sky-
vatn og Nedre Væringsvatn vil ligge nær O°C hele vinteren, 
i dag stiger antakelig temperaturen til l - 2°C når Skyvatn 
tappes ut. Mellom Nedre Væringsvatn og inntaket til Værings-
åni kraftstasjon vil vintertemperaturen stige til 0,5 - 1,5°C 
så lenge Væringsvatn kraftstasjon kjøres. Sommertemperaturen 
endres neppe merkbart. 

Når Væringsvatn kraftstasjon kjøres vinterstid, vil det være 
åpent vann i kanalen (50 m) fra kraftstasjonen til Nedre 
Væringsvatn, og i deler av Nedre Væringsvatn. Over og like 
ved disse områdene vil det bli mer frostrøyk vinterstid. 
Elvestrekningen fra der overføringen fra Skyvatn nå munner 
ut, og til Nedre Væringsvatn vil trolig bli helt islagt vin-
terstid etter utbygging. Her vil derfor mulighetene for 
frostrøykdannelse bli sterkt redusert. Det er ikke kjent 
hvorvidt det vil bli endringer i vannføringen på strekningen 

, 
Nedre Væringsvatn - Væringsåni kraftstasjon etter utbyggingen. 
Eventuelle lokale klimaendringer på denne strekningen vil 
imidlertid bli små, og knapt ha noen praktisk betydning. 

Væringsåni bli tørrlagt på en kort strekning. Bortsett 
fra over og like ved elveleiet på denne strekningen ventes 
ikke utbyggingen å føre til lokale klimaendringer av betyd-
ning. 
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4.1 Naturvern (kartbilag 2) 

Områdets landskapsmessige kvalitet reduseres av de tekniske 
inngrepene særlig ved Væringsvatnprosjektet (vei, kraft-
linje, rørgate og kraftstasjon), men tørrlegging av 
av Væringsåni, rørgaten.og kraftlinjer fra Væringsåni kraft-
stasjon vil også påvirke landskapets karakter. 

Det kan ikke ses noen positive effekter for naturvernin-
teressene ved en eventuell utbygging. 

De landskapsmessige virkningene av inngrepet kan minkes ved 
endringer av utbyggingsplanen. Ved begge prosjekt vil bruk 
av tunnel og kraftstasjon i fjell, sammen med linjetilknyt-
ning ved jordkabel, gjøre mindre skade på landskapet enn 
foreliggende plan. 

Områdets landskapsmessige kvalitet, som er viktig fordi om-
rådet ligger sentralt i Setesdal Vesthei, vårt sørligste 
fjellområde, vil reduseres ved gjennomføring av begge pro-
sjekter, men Væringsvatnprosjektet har størst negativ virk-
ning. 

4.2 Friluftsliv (kartbilag 2) 

4.2.1 Konfliktområder 

Bygging av kraftstasjon i dagen med rørgate ved Væringsvatn 
og framføring av anleggsvei og kraftlinje vil gi stor virk-
ning i det lukkede landskapsrommet som dalen inn til Værings-
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vatn er. Området vil helt miste preget av uberørt natur. 
Bygging av kraftstasjon med inntaksdam og rørgate nede i 
Væringsåni vil forsterke inntrykket av et gjennomregulert 
område med mange tekniske inngrep i denne delen av nedbør-
feltet. 

Selv om bygging av veier vil lette atkomsten til deler av 
nedbørfeltet, kan nedbørfeltet totalt sett ikke sies å være 
vanskelig tilgjengelig. Ytterligere inngrep i feltet kan 
derfor ikke sies å være positivt for friluftslivet. 

De anleggsmessige inngrepene vil redusere landskapets opp-
levelsesverdi. Dette kan imidlertid til en viss grad kompen-
seres som angitt i avsnitt 4.1.3. 

4.2.4 

Landskapsrommet med Væringsvatn i bunnen" vil bli sterkt på-
virket av de planlagte inngrepene. Det vil helt miste karak-
teren av uberørt naturområde, og dermed vil det vesentlige 
av opplevelsesverdien for friluftslivet gå tapt. Som en kon-
sekvens av dette vil området trolig ikke lenger bli brukt 
som nærturområde. 

For turistløypa Hovden - Bleskestadrnoen er det vanskelig å 
finne en alternativ rute uten å gjøre ruten vesentlig _lenger, 
så denne løypa vil fortsatt gå gjennom området. 
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4.3 Vilt (kartbilag 4) 

Kraftlinja fra Væringsvatn kraftstasjon vil gå gjennom en 
meget god rypebiotop, og produksjonen kan reduseres ved at 
ryper flyr på ledningene. 

Anleggsveien vil lette jakta, men også gi økt trafikk og mer 
forstyrrelse for dyrelivet. 

Tørrlegging av Væringsåni nedstrøms inntaksdammen for Værings-
åni kraftstasjon, vil medføre en reduksjon av fossekallens 
biotop. 

Jordkabel fra kraftstasjonene vil fjerne faren for at ryper 
Skitl fly på ledningene. 

Stenging av veien med bom vil redusere faren for forstyr-
felse av viltet. 

Område ts produksjonsverdi kan minke som følge av redusert 
rypeproduksjon og mer forstyrrelse av dyrene om sommeren. 
Veien vil neppe øke bruksverdien vesentlig, siden storvilt-
jakta all.erede er fullt utnyttet og de beste rype terrengene 
også er i bruk. Områdets verdi kan e ndres fra middels til 
liten, avhengig av kraftlinjas effekt på rypeproduksjonen. 

4.4 Fisk (kartbilag 5) 

Utbygging vil redusere vannføringen oppstrøms Nedre Værings-
vatn til normal vannføring . Det antas ikke å være negativt 
for fiskeinteressene. Skyvatn beholder eksisterende regu-
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5 OPPSUMMERING 

5.0 Utbyggingsplan (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Foreliggende utbyggingsplan går ut på å utnytte Væringsånis 
og Skyvatn's nedbørfelt til kraftproduksjon. Væringsåni 
ligger i Bykle kommune, ca. 9 km nordvest for Hovden sentrum. 

Det totale nedbørfeltet er 50 km2
• Det forutsettes bygd to 

kraftstasjoner. Begge stasjonene vil nytte eksisterende 
magasin i Skyvatn (50,8 mill. ml). Skyvatn er regulert 12 
m. Det forutsettes ikke ytterligere regulering. 

Væringsvatn kraftstasjon er planlagt som anlegg i dagen i 
nordre ende av Nedre Væringsvatn. Stasjonene vil nytte et 
brutto fall på 170 m mellom Skyvatn og Nedre Væringsvatn. 
Tilløpet til kraftstasjonen utføres som 870 m tunnel og 550 
m rørgate i stål videre ned til stasjonen. Kraftstasjonen 
får en installasjon på 2,4 MW med maksimal slukeevje 1,72 
m3 /s. Midlere årsproduksjon er beregnet til 9,5 GWh. Med 
utgangspunkt i kostnadsnivået 1.1.82 er utbyggingen kostnads-
beregnet til 34,0 mill. kr. Dette tilsvarer 3,59 kr/kWh som 
er over øvre grense for kostnadsklasse Ill. 

Væringsåni kraftstasjon er også planlagt som anlegg i dagen 
like ved eksisterende bekkeinntak for Væringsåni på over-
føringstunnelen mellom Lislevatn og Store Førsvatn. Stasjonen 
vil nytte et brutto fall på 48,5 m i Væringsåni ned til bekke-
inntaket. Tilløpet til kraftstasjonen utføres som 400 m rør-
gate i plast. Kraftstasjonen får en installasjon på 2,0 MW 
med maksimal slukeevne 5,15 m3 /s. Midlere årsproduksjon er 
beregnet til 7,6 GWh. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 
18,0 mill. kr. Dette tilsvarer 2,37 kr/kWh som er innenfor 
kostnadsklasse III (kostnadsnivå pr. 1.1.82). 
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Samlet utbyggingskostnad for de to stasjonene blir 52,0 
mill. kr. Basert på en samlet midlere årsproduksjon på 
17,1 GWh tilsvarer dette 3,04 kr/kWh som er over øvre 
grense for kostnadsklasse III (kostnadsnivå pr. 1.1.82). 

Begge stasjonene er dimensjonert med tanke på at magasinet 
i Skyvatn tappes med hensyn på disse. Dette gir den høyeste 
energiproduksjon i disse to stasjonene sett isolert. Det er 
imidlertid sannsynlig at magasinet i Skyvatn utnyttes til 
etterfylling av Vatnedalsmagasinet når tappesesongen begyn-
ner, da dette vil øke energifaktoren i Holen kraftstasjon. 
Dette vil medføre at Skyvatn tappes så raskt som mulig over 
til Vatnedalsmagasinet og at eksisterende tappetunnel ut-
nyttes maksimalt. Arsavløpet fra Skyvatn kan da overføres 
til Vatnedalen på ca. l mnd. Denne overføringen vil da skje 
i oktober-november. 

Dette medfører at Væringsvatn kraftstasjon må dimensjoneres 
for maksimal tapping" fra Skyvatn hvis det meste av vannet 
ikke skal gå forbi stasjonen. Dette medfører en installasjon 
på ca. 13,5 MW og utbyggingsprisen blir ca. 4,0 kr/kWh 
(pr. 1.1.82). 

Væringsåni kraftstasjon vil med den ovenfor skisserte bruks-
måte av Skyvatn få øket tap, samtidig som vinterproduksjonen 
går ned. Tapet vil bli ca. 20 % ved slik bruksmåte av Sky-
vatn. Utbyggingskostnadep blir da ca. 3,0 kr/kWh (pr. 1.1.82). 

5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging 

Væringsvatn kraftstasjon vil bare bli kjørt i vintersesongen. 
Dette innebærer at vintervannføringen i Væringsåni nedstrøms 
utløpet fra kraftstasjonen blir større enn normalt. 
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Skyvatn vil bli overført direkte til Nedre Væringsvatn 
via kraftstasjonen. Dette innebærer at elveavsnittet 
mellom Øvre og Nedre Væringsvatn igjen får uregulert vann-
føring. 

Væringsåni blir tørrlagt nedstrøms inntaksdammen for 
Væringsåni kraftstasjon. 

Dersom årsavløpet fra Skyvatn-feltet overføres til Vatne-
dalsvatn i løpet aven måned, innebærer dette at vannfør-
ingen i Væringsåni øker med ca. 9,6 mlfs i denne perioden. 
Dette må antas å medføre erosjon i elveleiet og vil gi en 
radikal miljøforandring i vassdraget. 

Utbygging vil gi forholdsvis små endringer i vanntemperatur 
og isforhold. Endringene er knyttet til at Skyvatnmagasinet 
forutsettes tappet jevnere i løpet av hele vinterperioden i 
forhold til i dag. Det er ikke vurdert konsekvenser av rask 
nedtapping av Skyvatnmagasinet. 

(kartbilag 10) 

Når Væringsvatn kraftstasjon kjører vinterstid, vil det 
være åpent vann i kanalen fra kraftstasjonen og i deler 
av Nedre Væringsvatn. Over og like ved disse områdene vil 
det bli mer frostrøyk. Væringsåni oppstrøms Nedre Værings-
vatn vil trolig bli helt islagt vinterstid etter utbygging. 
Her vil mulighetene for frostrøykdannelse bli sterkt redu-
sert. Det vil ikke bli lokale klimaendringer av betydning 
nedenfor Nedre Væringsvatn. 

(kartbilag 2) 

Området har geologiske og landskapsmessige særtrekk selv om 
Skyvatn og Væringsåni er regulert. Det ligger i sentrale 
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deler av Setesdal Vesthei som i andre sammenhenger er vur-
dert som viktig å bevare mest mulig urørt, dels ut fra 
nasjonale hensyn. 

Områdets landskapsmessige kvalitet vil reduseres ved ut-
bygging. 

Nedbørfeltet har stor verdi for friluftslivet både som nær-
turområde for Hovden og som en del av et større sammenhen-
gende naturområde med et merket turløypenett· og turisthytter. 

Inngrepene som følger med utbygging vil sterkt endre land-
skapets karakter av uberørt naturområde og derved redusere 
områdets verdi, spesielt som nærturområde. 

(kartbilag 4) 

Væringsdalen er et godt produks j ons- og bru.ksområde. 

Produksjonen av lirype kan reduseres som en følge av at 
kraftlinje skal legges gjennom et godt rypeområde, hvilket 
gir kollisjonsfare. Utnyttingen av reinbeitet kan bli dår-
ligere som en følge av bedret tilgjengelighet for folk og 
mer forstyrrelse. Kompensasjonstiltak kan gjennomføres. 

Fisk (kartbilag 5) 

Skyvatn har aurebestand av god kvalitet. Bestanden blir 
opprettholdt ved årlige utsettinger av settefisk. Aure-
bestanden i Nedre Væringsvatn er tett og fisken er noe 
småfallen. Auren har gode gytemuligheter.i Væringsåni. 
Det blir fis.ket en god del både med garn og sportsfiskered-
skap. 
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Utbygging kan forringe næringsdyrtilgangen for auren i Nedre 
Væringsvatn. I Skyvatn vil inngrepet trolig ikke få særlige 
konsekvenser for fisk og fiske. 

Det knytter seg ikke vannforsynings interesser til området. 

Det knytter seg ikke resipientinteresser til området. 

Kulturminnene er typiske for utmarksområder i denne delen 
av landet med minner fra jern- og tjæreproduksjon, støls-
drift og utslåtter over et langt tidsrom. Kulturminner 
blir ødelagt og kulturlandskapet blir forringet. 

Nedbørfeltet må betegnes som marginalt i landbrukssammenheng. 
Rørgata ned til Væringsvatn kraftstasjon kan muligens virke 
som et hinder for beitende sau. Anleggsveiene vil antakelig 
være positivt for drift av beitedyr i området. 

Reindrift ---------

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

Utbygging vil gi redusert vannføring mellom Øvre og Nedre 
Væringsvatn. Dette vil ha en positiv effekt for eventuelle 
erosjonsproblemer i dette elveavsnittet. Ut over dette 
antas utbygging ikke å gi vesentlige endringer i flom- og 
erosjonsforholdene i vassdraget. 
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Dersom Skyvatn tappes raskt for overføring til Vatnedals-
vatn må dette antas å gi erosjonsproblemer i vassdraget. 

Det knytter seg ikke transportinteresser til vassdraget. 

En utbygging av kraftprosjektet vil få beskjeden virkning 
for den regionale økonomien. Dette gjelder også for Bykle 
kommune. I inntekts-, formue- og eiendomsskatt fra kraft-
anlegget kan en regne med at Bykle får mellom 0,2 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. 0,3 mill. kr. 
pr. år. I tillegg til dette kommer inntekter fra konsesjons-
avgifter og eventuelle gevinster fra salg av konsesjonskraft. 
Anlegget vil under utbyggingsperioden på 2 år, i gjennomsnitt 
sysselsette ca. 10 personer fra Bykle og regionen for øvrig. 
Det kan regnes med l varig arbeidsplass ved kraftanlegget. 



)amlezt ptan OMRADEKlASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: Sl/52 Væringsåni Alternativ: Vassdrag: 115 Otra 

Fylke!r): Aust-Agder Kommunelr) : Bykle 

Maks. ytelse (MW): 4, 4 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 3,04 (pr. 1.1. 82) 

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 17, l Kostnadsklasse: :::OIlI (pr, 1.1. 82 ) 

Brukerinteresse/tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot 

Kulturminnevern 

Jord- og skogbruk 

Reindrift 

Flom- og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

• 
••• 
•• 
•• 

Små 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

ive 
Store 
små negative 

små ative. 

små negative 

3 Data-
grunn-

lag 

c 
c 
o 

B/C 
c 

c 

c 

4 Merknader 

Regionaløkonomi Anleggsperioden vil vare ca. 2 år o::J antas i gjenncmsnitt syssel-
sette 10 personer fra regionen. Etter anleggsperioden blir det l varig arbeids-
plass. Regionen antas å få mindre enn O, l mill. kr. i økte skatteinntekter 
LU1der anleggsperioden. Etter anleggsperioden vil Bykle få 0,2-0,4 mill. kr. i 
skatteinntekter fra anlegget. 

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/ bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvu rderingen for flere interesser. f.eks. 
naturvern og. friluftsliv. 

. Klassifiseringsnøkkel: 
•••• Meget høy verdi 

HøV verdi 
M iddels verdi 
liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/ temaer endres når 
proslektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassi f iseringsnøkkel blir brukt: 

MEG Er 
srORE STORE 

( 
MIOOELS '"' 

INGEN 
PosmvE 

NEGATI Ve 
KONSEKVENSER 'M. 

• NEGATIVE POSITIVE KONSEKVENSER 

3 Klassifisering av datagrunnlag. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 
A: Meget godt. B: Godt. C: Middels. O: Mindre tilfredsstillende. 

MIDOElS 

I 
• 

srOR E 
MEGET 
STORE 
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6 KILDER 

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

Fisk. Fagrapport utarbeidet av førstesekretær Elise Førde, 
Miljøverndepartementet. 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 
Arve M. Tvede, NVE Iskontoret. 1983. 

Klima. Fagrapport utarbeidet at statsmeteorolog 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. 

,Vasskraftprosjektene (kap. 3). Utarbeidet av Sivilingeniør 
Lindboe A/S, Kristiansand. 1983. 
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Vilt. 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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