




SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 

AUST-AGDER OG VEST-AGDER FYLKER 
EVJE OG HORNNES, BYGLAND OG ÅSERAL KOMMUNER 

VASSDRAGSRAPPORT 

GYVATN 
115 OTRA 

72 GYVATN 

MARS 1984 

ISBN 82-7243-280-3 



FO/LO/Ld: 

Denne e/L uta/Lbeidet del av Samlet 
Plan-a/Lbeidet i Rappo/Lten tO/L 

tO/L i 
i om/Lådet og vU/Lde/Le/L 

ved en evenlueil av 

kap. 5 inneholde/L en kO/Lt med et hvo/L 
det e/L tO/Letatt en av ve/Ldi 
tO/L de ulike uavhengig aven eventuell 
utbygging. Videne en det i 10/Leiatt en vunde/Ling 
av ved en eventuell 

N å/L det gjelde/L ek vU/Lde:!ingene må det 
at e/L tO/Leløpige, og ha/L ut t/La en vU/Lde/Ling 
av pno.jektet Sænlig nå/L det pjelden 
nu-LlulVC/ln, /ni-lu/,t/jiiv, vil.i (}y ll.ll-l-lU/l.lllinneve/lfl, C/I dc{ nød-
vendig å i .daml/lenheng med and/Lc Samlet Pian-

eventuelt og.då ve/Lnede va.d.dd/Lag i om/Lådet. De 
tO/Leløpige kan bli end/Let nå/L det 
bli/L tO/Letatt /Legionale vU/Lde/Linge/L hvon alle 
va.d.dd/Lag i et om/Låde .dammenlikne.d. 

e/L .dammen.dtilt og /Ledige/Lt av Samlet 
Plan-meda/Lbeide/L ; Tom [ge/Lhei. [n /Lekke 
tagmedanbeidenc han bidnalt på ulike lugomnåde/L j 

jt/L. bake/L.dl i nappo/Llen. 

Rappo/Lten .dende.d på hø/Ling til be/Lø/Lte kommune/L, lokale 
m.v., og vil .dammen med 

.dene danne g/Lunnlaget tO/L vU/Lde/Ling av 
i Samlet Plan. 

A/Lendal, 
.,r-" 

26. 1984 



INNHOLDSFORTEGNELSE: 

Forord 
Fortegnelse over kartbilag 

l. GYVATN. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 
I.l Naturgrunnlag 
1.2 Sam:fiunn og samfunnsutvikling 

2. BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 
2.0 Is og vanntemperatur 
2.1 Naturvern 
2.2 Friluftsliv 
2.3 Vilt 
2.4 Fisk 
2.5 Vannforsyning 
2.6 Vern mot forurensing 
2.7 Kulturminnevern 
2.8 Jordbruk og skogbruk 
2.9 Reindrift 
2.10 Flom- og erosjonssikring 
2.11 Transport 

3. VASSKRAFTPROSJEKTENE 
3.1 Utbyggingsplaner i 115 Otra, Gyvatn 
3.2 Hydrologi. Reguleringsanlegg 
3.3 Vassveier 
3.4 Kraftstasjonen 
3.5 Anleggsveier. Tipper. Masseuttak 

Anleggskraft. Samband. 
3.6 Kompenserende tiltak 
3.7 Innpassing i produksjonssystemet 

Linjetilknytning. 
3.8 Kostnader pr. 1.1.82 

Side: 

l .,.. l 
l - l 
l - 5 

2 - l 
2 - l 
2 - l 
2 - 3 
2 - 5 

2 - 7 

2 - 8 

2 - 9 

2 -10 
2 -12 
2 -12 
2 -12 
2 -12 

3 - l 
3 - l 
3 - 2 

3 - 4 

3 - 5 

3 - 7 

3 - 8 

3 - 8 

3 -10 



4. VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 
4.0 Virkninger på naturmiljØet 
4.1 Naturvern 
4.2 Friluftsliv 
4.3 Vilt 
4.4 Fisk 
4.5 Vannforsyning 
4.6 Vern mot forurensing 
4.7 Kulturminnevern 
4.8 Jordbruk og skogbruk 
4.9 Reindrift 
4.10 Flom- og erosjonssikring 
4.11 Transport 
4.12 Regional Økonomi 

5. OPPSUMMERING 
5.0 Utbyggingsplan 
5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging 

6. KILDER 

Side: 

4 - l 
4 - l 
4 - 5 
4 - 6 
4 - 8 
4 - 9 

4 -10 
4 -11 
4 -12 
4 -13 
4 -14 
4 -14 
4 -15 
4 -15 

5 - l 
5 - l 
5 - l 

6 - l 



Fortegnelse over kartbilag 

TEMA KARTBILAG NR. 

utbyggingsplan 
Anleggsveier, tipper, linjer 

Bosetting/kommunegrenser 
Naturvern 
Friluftsliv 
Vilt 
Fisk 
Vannforsyning 
Vern mot forurensing 
Kulturminnevern 

Landbruk/reindrift* 
Flom- og erosjonssikring 
Transport* 

*For denne/disse interessene er det ikke 
utarbeidet temakart. 

3.2 
3.3 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

Alle kartbilagene er samlet bakerst i rapporten, med unntak 
av kartbilagene 3.2 og 3.3 som følger etter kap. 3. 



l - l 

l GYVATN. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 

I.l Naturgrunnlag 

Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Gyvatnområdet omlag 10 km 
nordvest for Byglandsfjord i Aust-Agder. NedbØrsfeltet til Gy-
vatn er 48,3 km2

• Utbygging vil også berØre nedbØrsfeltet til Lisle 
Gyvatn og Hovatn, h.h.v. 20 km2 og 2,5 km2

• NedbØrsfeltene ligger 
i Evje og Hornnes og Bygland kommuner i Aust-Agder samt Åseral 
kommune i Vest-Agder. 

Fra Gyvatn renner elva Skjerka sØrover omlag 14 km fØr den munner 
ut i Dåsåni. Dåsåni munner ut i Otra ved Hornnes. Fra Lisle 
Gyvatn renner elva Melåni østover og munner ut i Byglandsfjorden. 
Fra Hovatn renner elva Bøåni med utlØp i Byglandsfjorden. ut-
byggingsområdet ligger i nedbØrs feltet til Otra som munner ut i 
sjøen ved Kristiansand i Vest-Agder. Utbyggingsprosjektets be-
liggenhet er vist i figur l, neste side. 

1.1.2.1 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnen i området tilhØrer det sØrnorske grunnfjellsområdet 
og er av prekarnbrisk alder. 

Berggrunnen består i hovedsak av båndgneiser og granittiske gnei-
ser innenfor det såkalte Agder-komplekset. Vest for Vetrehus-
vatn og nord i Vestre Trældal er mindre områder med kvartsitter 
og kvarts rike gneiser fra den såkalte Telemarksuiten. 

Mineralske råstoffer, naturstein eller malmforekomster av verdi 
er ikke kjent fra nedbØrsfeltet. 

på strekningen BØ - Dale ved Byglandsfjord øst for nedbørsfeltet, 
er det bl.a. påvist molybdenforekomster. Ved HåverstØi (vest 
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for Vetrehusvatn) og i fjellet Kviteflogi er det forekomster av 
kopperkis. Sistnevnte har vært drevet. 

I østre og sørøstre deler av nedpØrsfeltet er påvist et kompleks 
av tidligere foldinger og forkastninger. 

1.1.2.2 Geomorfologi - Storformer 

Heilandskapet i nedbØrsfeltet og tilliggende områder danner dels 
et bØlget åslandskap (sØrlige deler), dels et opp sprekket vidde-
platå (nordlige deler). Landskapet har et modent preg med rela-
tivt åpne og brede fjelldaler. Landskapet er dels utformet av 
kvartærtidens nedisinger, men mange hovedtrekk er trolig preget 
i tidligere geologiske epoker. 

Trældalene og forsenkningen Gyvatn - Sandvatn fØlger mer eller 
mindre parallelt med grunnfjellets strØkretning (N-S). Me1ejuvet 
er en tverrdal (Ø-V). Da1senkningen antas å være erodert ut 
langs sprekker og forkastningssoner i berggrunnen. 

1.1.2.3 Kvartærgeologi 

Det som finnes av lØsmasser i området, er i hovedsak tynne og 
usammenhengende bunnmoreneavsetninger. I brattere fjellsider er 
det ur. 

I delnedbØrsfeltet til Lisle Gyvatn er det påvist flere eskere. 
Den største og finest utformete av disse ligger i nordvestenden 
av Lisle Gyvatn. 

Ved Byglandsfjorden rett øst for nedbØrsfe1tet, finnes terrasse-
landskap og eskere. Ved utlØpet av Melåni og Melemoen er det en 
e1veavsatt vifte av lØsmasser. 

Det foreligger ikke meteorologiske data fra selve nedbØrsfeltet. 
Nærmeste målestasjon er Byglandsfjord. Normal årsnedbØr i ned-
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bØrsfeltet er 1200 - 1600 mm, med mest nedbØr i sØrlige og hØyere-
liggende områder. NedbØrsmengden på Byglandsfjord er normalt 
minst i mars med 55 mm og størst i november med 170 mm. I perio-
den f.o.m. april t.o.m. september er det normalt 63 dØgn med mer 
enn l mm nedbØr, hvorav 20 dØgn har mer enn 10 mm nedbØr. 

Månedsmiddeltemperaturen på Byglandsfjord er normalt under OoC 
f.o.m. desember t.o.m. mars. Varmeste måned er juli med normal 
middeltemperatur på 15,90 C. I alle årets måneder, unntatt juli, 

o kan temperaturen komme under O C. 

Vekstsesongen - definert som antall dager med døgnrniddeltempe-
ratur over 60 C - er omkring 170 dager på Byglandsfjord. 

Alle vann i nedbØrsfeltet blir isdekt om vinteren. For GYvatn 
viser isnotater at vannet i median er helt islagt 6. desember 
og isfritt 17. mai. Ved Dåsnes bru er Dåsåni i median helt is-
lagt 11. desember og isfri 17. april. 

Midlere avrenning i nedbØrsfeltet er omkring 40 1/km2. s . 

I Gyvatn varierer pH mellom 5,0 og 5,5. I enkelte tillØpsbekker 
i den nordlige delen av vannet er pH noe hØyere på grunn av lo-
kale kalkforekomster i grunnen. 

Berggrunnen i området består av tungt forvitrelige grunnfjells-
bergarter som frigir lite næringsstoffer og har liten nØytrali-
serende virkning overfor sure komponenter. 

Makrofyttvegetasjonen er sparsomt utviklet og dominert av lite 
næringskrevende arter. 

Vannforekomstene i området karakteriseres ved en sur og nærings-
fattig vannkvalitet. Vannkvaliteten synes å være noe bedre i 
Lisle Gyvatn og Gyvatn enn i Øvrige deler av nedbØrsfeltet. 
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Vegetasjonen i området er artsfattig. Arealet synes å være noen-
lunde likelig fordelt mellom skogkledde og trelØse områder, i 
botanisk forstand mellom subalpin myr- og lyngheivegetasjon og 
glissen barskog med vesentlig furuskog av rØsslyng - type og 
fukt-furuskog. Området er rikt på myr, bl.a. i Vestre Trældal. 
Her er strengemyr utbredt i tillegg til vanlige bakkemyrer og 
flatmyrer. 

Arealfordelingen i nedbØrsfeltet framgår av tabell I.l og kart-
bilag 9. 

Tabell I.l Arealfordeling i nedbØrs feltene til Gyvatn, Lille 
Gyvatn og Hovatn. 

Fulldyrka mark 
Beite 
Dyrkbar mark 
Barskog, middels bonitet 
Barskog, lav bonitet 
Blandingsskog, lav bonitet 
Annet areal (Impediment, vann, myr) 

Totalt 

1.2 Samfunn og samfunnsutviklin..s 

14 daa 
15 " 

2 0,4 km 
0,3 " 
0,7 " 
3,5 " 

65,1 " 
2 70,0 km 

Anleggsvirksomheten vil hovedsakelig foregå i Bygland kommune. 
En del arbeid med opprusting/byggin9 av dammer og anleggsveier 
vil imidlertid foregå i Evje og Hornnes kommune. Som felles-
betegnelse på disse to kommunene brukes heretter "regionen". 
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Tabell 1.2 Utvikling i folketallet fra 1900 fram til 1982, 
utgangen av året. 

Ar Evje og Hornnes Bygland Regionen 

1900 2120 2149 4269 
1946 3082 1954 5036 
1970 2930 1552 4482 
1980 3257 1554 4811 
1982 3415 1549 4964 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell 1.3 Naturlig tilvekst, flytting og samla tilvekst i %, 
gjennomsnitt for årene 1980-82. 

Evje og Hornnes Bygland Fylket 

Naturlig 
tilvekst 0,5 -0,4 0,3 

Netto 
flytting 1,7 0,3 1,0 

Samla 
tilvekst 2,1 -0,1 1,2 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Bygland har hatt liten end-
ring i folketallet fra 1970 fram til 1982, mens Evje og Hornnes 
har hatt Økning i folketallet i perioden. 

Bygland har negativ naturlig tilvekst i folketallet. Dette 
skyldes skjev alderssammensetning med en stor andel av befolk-
ningen over reproduktiv alder. Folketallet i kommunen er de 
senere år opprettholdt ved innflytting. Evje og Hornnes har 
hatt relativt stor økning i folketallet de senere år. Dette 
skyldes hovedsakelig stor innflytting til kommunen (jfr. tabell 
1. 3) • 
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I henhold til befolkningsprognosen i tabell 1.4 vil begge kom-
muner har relativt stabilt folketall fram mot år 2000. 

Det må understrekes at den skisserte befolkningsutvikling forut-
setter naturlig tilvekst pluss samme flyttetendens som siste tre 
år. Endrete sysselsettingsforhold m.m. vil imidlertid kunne en-
dre dette bildet vesentlig. 

Tabell 1.4 Folketallet i kommunene pr.3l.l2.l982 og framskriv-
ing av folketallet i kommunene, fordelt på alders-
klasser. Alt. Kl 82 - Naturlig tilvekst pluss flytting 
ut fra flyttetendensen siste 3 år. 

Kommune 

Evje og 
Hornnes 

Bygland 

Regionen 

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

Tot 15 66 67+ Tot 15 66 67+ 

3415 25 60 15 
1549 21 58 21 

4964 24 60 17 

3515 22 63 15 
1638 22 58 20 

5153 22 61 17 

2000 ----------------
0- 16-

Tot 15 66 67+ 

3487 21 64 15 
1663 22 62 16 

5150 21 63 15 

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Det er ingen bosetting innenfor den delen av nedbØrsfeltet som 
er tenkt utnyttet til kraftproduksjon. Bosettingen langs Skjer-
kavassdraget er knyttet til grenda Uleberg i Evje og Hornnes. 
Skjerka renner sammen med Dåsåni like sØr for Uleberg. Det er 
spredt bosetting i hele Dåsvannsdalen og folketallet i dalfØret 
var ca. 430 i 1980. Dåsåni munner ut i Otra ved Dåsnes tettsted 
i Evje og Hornnes som i 1980 hadde et folketall på ca. 320. 

Anleggsområdet ligger på vestsiden av Byglandsfjorden, ca. 3,5 km 
noridvest for Byglandsfjord tettsted. Det går fylkesvei like ved 
anleggsområdet. 
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Fra det nevnte anleggsområdet er avstanden til kommunesenteret 
i Bygland ca. 27 km langs riksveg 12 og ca. 14 km langs riksveg 
12 til kommunesenteret Evje i Evje og Hornnes. 

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

Tabell 1.5 Yrkesaktive, 16 og over, næriny og kjønn, 

1970 (i parantes) og 1980. Over timer. 

Prosent i næringsgrupper 

'fotdlt 
IJr iwær- B\.'r"gv. [Jygg/ Vareh. Trantlp. 

Konunune Menn Kvinner ncering ind. anl. llI.ffi. 

Evje og 
Hornnes 759 (80.1) 412 (359) 1171(1210) 10 (20) l O (10) 11 (12) 10 (8 ) 6 (8) 

Bygland 313 (401) 209 (236) 522 ( 637) 18 (JJ) 11 (8) 10 (J 6) 6 (5 ) 10 (8) 

Regionen 1072 (1252) 621 (59 S) 1693 (1847) 12 (2 S) 10 (J O) J l (13) 9 (7) 7 (B) 

fylket 20937 (21839) lU877 (8253) 31814 (JOan) 7 (14) 24 12(11) 12(11) 11 (14) 

Kilde: Folke- og lJoligle11i"'JtJr", 19"/0 0<) 1'180. SSH. 

Tabell 1.6 Arbeidskraftregnskap for kommunene. 
Alle tall for 1980. 

Tilbud arb. kraft 
- ArbeidslØshet 
Sysselsatte bosatt 

i kommunen 
Utpendling 

.+ Innpendling 
Ettersp.arb.kraft 

Evje og Hornnes 

1191 
20 

1171 
171 
154 

1154 

Kilde: Folke- og boligtellinga 1980. SSB. 

Bygland 

529 
7 

522 
70 
85 

537 

Off/priv. 
tjene"te 

52 (39) 
44 (27) 

49 (35) 

34 (22) 
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Fra 1980 til 1982 har det vært en viss Økning i arbeidsledig-
heten i regionen fra 27 til 31 i gjennomsnitt for året. 
Bygland er den av kommunene som antas å få størst sysselset-
tingsproblemer i årene framover. For å opprettholde nåværende 
status på arbeidsmarkedet antas det å være behov for tilfØrsel 
av 22 arbeidsplasser pr. år fram til 1987. Bygland har på bak-
grunn av nedtrapping vedLandeskogen (Diakonforbundets hjem for 
psykisk utviklingshemmede) og nedleggelse av et par bedrifter, 
fått spesiell hØY prioritet i fylkets distriktspolitikk. 

I begge kommunene er sysselsettingen i primærnæringene om lag 
halvert i perioden 1970-1980. Primærnæringene hadde i 1980 i 
gjennomsnitt 12 % av de sysselsatte i regionen (jfr. tabell l.S). 

Totalt jordbruksareal i regionen er 13 893 daa, hvorav ca. 90 % 

er fulldyrka. Gjennomsnittlig bruksstØrrelse er ca. 43 daa. 
Kun 8 % av brukene har mer enn 100 daa jordbruksareal. Største-
delen av brukene har noe skogareal i tillegg, men for 31 % av 
eiendommene er skogarealet mindre enn 250 daa, mens 32 % av 
eiendommene har mer enn 1000 daa. 

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

Antall Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket 
bruk prosent 

<10 10-49 50-89 90+ 

315 100 98 62 55 

Kilde: Landbrukstellinga 1979. 

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag 
21 % av sysselsettingen i regionen i 1980, mot ca. 23 % i 1970 
(jfr. tabell l.S). I 1982 var totalt 26 personer med tilhØrig-
het i regionen sysselsatt ved kraftutbyggingsanleggene i Øvre 
otra. Regionen har samlet flere bedrifter og selskaper som en 
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evt. kraftutbygging vil kunne dra nytte av. Bedrifter og sel-
skaper innen regionen vil kunne utfØre nØdvendig transportarbeid. 
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 1.7. Tabellen blir nærmere omtalt i kap. 4.12 Regional 
Økonomi. 

Tabell 1.7 Kommuneregnskaper 1981 

Folketall 
31.12.81 

Skatter og 
alm. avgifter 

Skatteutjamn. 
Overf. til 

undervisn. 
Driftsinnt. * 
Driftsutg. ** 
utg. nybygg/ 

nye anlegg ** 
Lånegjeld 

Renter/avdr. i 
% av skatter 
og skatteutj. 

% tilskudd 
undervisn. 

Evje og Hornnes 

3358 
(kr. pr. innbygger) 

3772 
521 

767 
7589 
7137 

1706 
7852 

28 

65 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Bygland 

1531 

3871 
1535 

1258 
10728 
10763 

1337 
7347 

19 

80 

Fylket 

91563 

4090 
295 

822 
7466 
6681 

1512 

* Inkl. skatter, overfØringer, ekskl. kommunens forretningsdrift. 
**Ekskl. kommunens forretningsdrift. 
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Boligbyggingen i kommunene framgår av tabell 1.8 

Tabell 1.8 Leiligheter tatt i bruk 

Evje og Hornnes Bygland 

39 23 
(gj.snitt) 
1981 39 16 
1982 38 16 

Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 

En evt. kraftutbygging vil gi virkninger i begge kommuner. 
Planlagt boligreising i Evje og Hornnes for perioden 1983-85 
er gjennomsnittlig 38 boliger pr. år mot gjennomsnittlig 18 
boliger pr.år i Bygland i perioden. Begge kommuner har kapa-
sitet innen eksisterende vannforsynings- og avlØpsanlegg til å 
ta imot den skisserte boligbygging de nærmeste årene. 

Evje og Hornnes har tilrettelagt industriområde på Verksmoen 
(168 daa) like sØr for Evje sentrum. Bygland har tilrettelagt 
industriområde på Nesmoen (100 daa). 

Skolesektoren er godt utbygd i begge kommuner, men det er bare 
Evje og Hornnes som har tilbud innen den videregående skole. 

Varehandel sektoren er godt utbygd i Evje og Hornnes og Evje tett-
sted fungerer som et senter for hele Setesdalsregionen. 

I Bygland er tilbudet innen varehandel sektoren langt dårligere. 
Dette tilbudet vil imidlertid bli utvidet ved etablering av 
Byglandstun. Begge kommunene har imidlertid sterk lekkasje av 
kjØpekraft mot Kristiansand. 
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2 BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 

2.0 Is og vanntemperatur (kartbilag 10) 

Bruk av isen på elver og vann synes å være begrenset til ski-
gåing. 

2. 1 Naturvern (kartbilag 2) 

Nedbørsfeltet ligger i grenseområdet mellom to naturgeografiske 
regioner - den Sørskandinaviske fjellregionen og SØrlandets furu-
og bjØrkeskogregion. 

Landskapet er et bØlget ås/heilandskap med r e lativt rolige former. 
DalsØkkene i området ligger gjennomgående 500-600 m.o.h. mens 
fjellryggene går i hØydedraget 700-800 m.o.h. Skiftninger mel-
lom vann, myr og skog gir Vestre Trældal stor variasjon og spesi-
ell landskapsmessig verdi, se lv om hyppige skiftninger er typisk 
for he l e området. 

Området har fl e r e geologisk interessante særtrekk. øst og sØr-
øst for Gyvatn har berggrunnen en spesiell sammensetning, omdan-
ningshistorie og struktur. Strukturen er her avgjØrende for land-
skapets form. Både lengdedaler og tverrdal e r er det gode eksemp-

ler på her. Melejuvet er en typisk tverrdal gravd ut som en 
markert tilpasningscanyon langs en svakhetssone i berggrunnen. 
Trældalene er eksempler på lengdedaler.. Mellom Li s le Gyvatn og 

Gyvatn er det flere eskere . Dette er sjeldent i regionen. 

Det er mye myr i området, både flatmyr, bakkemyr og strengmyr. 
Mellom Vetrehusvatn og Vassendvatn ligger den eneste myra i regi-

onen som domineres av flombetinget blåtopp - fukteng. Dette er 
av plantesosiologisk interesse. Våtmarka her har også en viktig 
funksjon som hekkeområde for mange arter av våtmarkstilknyttet 
fug l . Her hekker grØnstilk, e nke l t bekkasi n, stokkand, kvinand og 
storlom. Forøvrig er faunaen representativ for regionen, og det 
er kjent at fl ere arter som regnes som sårbare i norsk eller 
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nordisk sammenheng bruker området. 

Området er nær vestgrensen for naturlig granskog. Ved Gybui er 
storvokst gran skogdannende over ca. 12-15 daa. De store dim-
mensjonene (opptil 28 m) må være unike i tilsvarende hØyde i 
denne regionen (600 m.o.h.) Artsinventaret i feltsjiktet er 
rikere enn ellers i området. 

Naturen er typisk for regionen, men området har samtidig flere 
særtrekk. Hyppige skiftninger gir mange eksempler på ulike na-
turfenomen, og bidrar til at området gir inntrykk av å være vari-
ert. 

Det er få inngrep i området. Gyvatn er regulert 3 m. Utmarks-
beiting, tØmmerdrift, jakt og fiske er den vesentlige bruken av 
området. Ingen av disse bruksmåtene har til i dag påvirket land-
skapet i særlig grad. 

Hele det aktuelle området er foreslått vernet som landskapsvern-
område i "Fjellplan for Setesdal Vesthei" (NOU 1974:39). Hen-
sikten er dels å ta vare på et særpreget landskap som er lite 
preget av inngrep. Området må sees i sammenheng med Setesdal 
Vestheis sentrale fjellområder. Det vurderes som viktig å ta 
vare på typiske overganger mellom fjell og lavereliggende områder. 

Myr-jvåtmarksområdet mellom Vassendvatn og Vestrehusvatn er om-
talt som verneverdig i "Utkast til verneplan for myrar i Aust-
Agder fylke" og i "Utkast til verneplan for våtmarksområder i 
Aust-Agder fylke". Området har betydning som hekke- og trekk-
lokalitet for våtmarksfugl og som typeeksempel på myr preget av 
regelmessig oversvØmmelse. 

Eskerne omkring Lisle Gyvatn er spesielt verneverdige. 

Melejuvet er geomorfologisk interessant. Foruten å være en opp-
sprekkingsbetinget tverrdal, er det en spesielt lang og dyp til-
pasningsconyon" 
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Lia ovenfor Gybui er interessant ved sin store granskog i denne 
hØyden og så langt vest. 

Ingen av de omtalte områdene er vernet i medhold av naturvern-
loven. 

2.1. 3 Referanseområder 

området har verdi som referanse for å fØlge forsuringsutviklingen 
fordi det fremdeles finnes naturlige Ørretbestander her. Lite 
påvirkede deler av området med spesielle forekomster, kan ha 
verdi for dokumentasjon av arters og naturtypers forhold til 
miljØbetingelsene. 

NedbØrsfeltet ligger på grensen mellom to naturgeografiske regi-
oner. Overgangen er vurdert som typisk for regionen og foreslått 
vernet som landskapsvernområde av Fjellplanutvalget for Agder og 
Rogaland, jfr. NOU 1974:39. Det er av nasjonal betydning å ta 
vare på representativ natur i våre sØrligste fjellstrØk, for å 
sikre eksempler som kan vise variasjonsbredden i norsk fjellna-
tur. Tilsvarende overgangstyper finnes flere steder lenger vest 
i Agder, men forekomsten av naturlig granskog viser at området 
også har trekk som er felles med områder lenger øst. Området 
ligger ikke bare på grensa mellom fjell og skog, det ligger og-
så på ei grense mellom områder med vestlig og østlig preg. 

2.2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

Området har et landskap rikt på variasjon, mye bart fjell, myr 
og vann, bjørk-og furuskog. Mye av området ligger over tregren-
sa. Det er mange små vann og bekker og noen større vann og elver. 
De bidrar vesentlig til å gi landskapet et variert preg. Det er 
lett å ta seg fram innen området både sommer og vinter, for sko-
gen er ikke tett og landskapet er stort sett verken for bratt 
eller tungt, selv om det er kupert nok til å gi gode utsikts-
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muligheter. Det er få veger inn til området. I sØr går det 
bomveg fram til Vassendvatn, og bomveg går fram til Vetrehus-
vatn. Fra Åseral går det bomveg fram til Koland i nordvestre 
enden av Gyvatn. Ingen av vegene er vinterbrØytet. Fra Byg-
land går det ikke veg, men det går en del stier fra Byglands-
fjord. Det er stor stigning opp dalsiden og turen opp til Gy-
vatn regnes for tung å gå. 

Det er normale mengder av jaktbart vilt og andre vanlige arter 
i området, men det forekommer også sjeldne arter. Fisk finnes 
i flere av VcllITB og elvene, dels naturlige ørretbestander (bl.a. 
i Lisle Gyvatn, Røyrtjern og Skeiskilen) , dels utsatt bekkerØye. 
Bærproduksjonen skiller seg neppe fra det vanlige. 

Området er lite påvirket av tekniske inngrep, bortsett fra at 
Gyvatn er regulert 3 m ved en nåledam i utløpsoset til Skjerka. 

Den delen av området som planlegges utnyttet til kraftproduksjon 
2 er 70 km ,men hele området mellom Setesdal, Lognadalen i Åse-

ral og Dåsvannsdalen må ansees som en enhet i friluftssammenheng. 
Fjellplanutvalget for Agder og Rogaland har foreslått området 
vernet som et landskapsvernområde ut fra sammenhengen med sentra-
le deler av Setesdal Vesthei, jfr. NOU 1974:39. 

Området egner seg til dagsturer både sommer og vinter, som utgangs-
punkt for langturer over flere dager, til jakt, fiske og dyre-
livsiakttagelse. Området er aktuelt for dagsutfart fra Evje, som 
regionalt utfartssted og som utgangspunkt for lengre turer for 
kystbefolkningen i Aust-Agder og Kristiansand. 

Brukerne av området er vesentlig grunneiere og folk med tilknyt-
ning til hyttene i området. Tilgjengeligheten er nok en med-
virkende årsak til at området ikke nyttes mer til friluftslivs-
formål. 

Inord grenser området til Skomedalsheia i Bygland. Der er bygget 
en del hytter. Folk fra disse hyttene bruker i noen grad områ-
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dene i Austre- og Vestre Trældal og heia mellom som turområde både 
sommer og vinter. 

Skiheisen på Byglandsfjord er - når den er i drift - et viktig ut-
gangspunkt for turgåing for folk fra Evje sentrum og Byglandfjord. 
De fleste lØypene går til Otra-hytta og sørover. Det går en lØype 
fra toppen av skiheisen til Sandvassnuten like sØr for Gyvatn. 

NedbØrsfeltet er velegnet for utØvelse av friluftsliv både sommer 
og vinter, men er bl.a. på grunn av den relativt vanskelige at-
komsten lite brukt. NedbØrsfeltet er lite påvirket av større land-
skapsinngrep. 

øst for Evje er det områder som er alternative friluftsområder, men 
her er det ikke like god sammenheng til større fjellområder som ved 
Gyvatn. 

Området omfattes av deIgeneralplaner for Byglaud og Evje og Hornnes, 
"Fjellplan for Setesdal Vesthei" (NOU 1974:39) og et av forsvarets 
alternativer for artilleriskytefelt. DeIgeneralplanene forutsetter 
at store deler av områdene under skoggrensa bØr nyttes til fritids-
bebyggeIse, men områdene over skoggrensa forutsettes å være "natur-
områder" der det ikke bØr bli endringer av arealbruken. :r "Fjell-
plan for Setesdal Vesthei" foreslåes hele området vernet som land-
skapsvernområde, der en vil unngå flest mulig endringer av areal-
bruken. 

2.3 Vilt (kartbilag 4) 

i Evje og Hornnes og Bygland kommuner er tynne, men 
økende. Store deler av nedbØrsfeltet er egnet som helårsbiotoper 
for elg. Det er ganske gode bestander av rådYE både i Evje og Horn-
nes og Bygland kommuner. Dåsvannsdalen og liene rundt Bøåni ned 
mot Byglandsfjord er fine rådyrbiotoper. I den senere tid har det 
blitt etablert en fåtallig fast stamme av hjort i området. Villrein 
trekker av og til inn i de nordligste delene av nedbørfeltet fra 
Setesdal Vesthei. 
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Det finnes mink, mår og rev i området. Spor av gaupe og kan hende 

også ulver registrert. Bever finnes i hele området. Harebe-
standen innenfor nedbØrsfeltet er god. Lirype og orrfulg fin-
nes i bra bestander. I liene ned mot Otra er det storfugl, og 
en regner med at det finnes en tynn bestand av jerpe innenfor 
nedbørsfeltet. Av rovfugler som trolig hekker i området må nev-
nes kongeØrn, hØnsehauk, dvergfalk og hornugle. Hubro er også 
observert. KongeØrn og hubro er begge klassifisert som sårbare i 
norsk og nordisk sammenheng. 

Fuglefaunaen i nedbØrs feltet ser likevel ut til å være artsfattig 
både i hekke- og trekkperiodene. totalt er 56 fuglearter regist-
rert i området til nå. Et par lokaliteter skiller seg positivt 
ut fra totalinntrykket. Et våtmarksområde mellom Vassendvatn og 
Vetrehusvatn ble i "Utkast til verneplan for våtmarksområder i 
Aust-Agder" foreslått lagt ut til fuglefredningsområde. I slutt-
behandlingen ble det tatt ut av planen, men det er dokumentert å 
ha lokal/regional betydning som hekke- og trekklokalitet for vade-
fugl og ender. Avarter som en finner hekkende akkurat her må 
nevnes grØnstilk, enkeltbekkasin, stokkand, kvinand.Ellers finner 
en storlom og canadagås (utsatt 1980) i området. Det er fine ande-
biotoper langs Skjerkavassdraget og til dels ved Gyvatn. 
og tretåspett hekker i området, trolig også tornskate og gråspett. 
Den siste er regnet som en sårbar art i norsk og nordisk sammen-
heng. 

Faunaen i området synes å være nokså representativ for heiområ-
dene i midlere hØydelag på SØrlandet, men det er lite innslag av 
typiske hØgfjellsarter og lavlandsarter p.g.a. nedbØrsfeltets geo-
grafiske avgrensing. Gyvatn er regulert 3 m og Skjerka har noe 
regulert vannfØring. 

2.3.3 Referanseverdi 

Foruten den tidligere vanndragsreguleringen, er det også bygd et 
par veger inn til utkanten av området. En kjenner ikke til tid-
ligere systematiske undersØkelser av dyrelivet, men området kan 
ha en viss dyregeografisk interesse. 
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Områdets produksjonsverdi kan karakteriseres som middels både 
for jaktbare og ikke jaktbare arter. I deler av nedbØrs feltet 
synes likevel produksjonen av våtmarksfugl å være noe bedre enn 
det som er vanlig for Indre Agder. 

områdets verdi som jaktområde synes å være omtrent som gjennom-
snittet for de to berØrte kommunene. Det blir gitt fellingstil-
latelse på ca. 20 elg årlig i området, ellers er de viktigste 
jaktobjektene orrfugl, lirype og hare. Det er for det meste 
grunneierne selv som jakter, men noe utleie forekommer. Området 
synes også å ha et potensiale for andejakt og beverjakt, men det-
te er trolig lite utnyttet. Fuglelivet, særlig området Vassend-
vatn-Vetrehusvatn, har en viss betydning for naturopplevelser i 
forbindelse med allment friluftsliv. 

2.4 Fisk (kartbilag 5) 

I Lisle Gyvatn og RØyrtjØnn finnes brukbare bestander av aure med 
god kvalitet. Også i Skeiskilen, den nordlige delen av Gyvatn, 
er det en tynn aurebestand av svært god kvalitet. Gyteforholdene 
er bra i tillØpsbekkene til Lisle Gyvatn, RØyrtjØnn og Skeiskilen. 
Ellers i området er vannet stort sett for surt til at auren kan 
reprodusere. Nedover i Skjerkavassdraget regner en nå med at 
auren er bortimot utrydda, mens det ennå er en bra bestand av små-
fallen bekkeaure i Dåsåni. 
I Gyvatn, Vetrehusvatn, Vassendvatn, MykestØylvatn og det meste 
av Skjerka finnes bekkerØye som er satt ut. Denne er av god kva-
litet. 

I de indre hØyereliggende strØk på SØrlandet er det vanlig at aure 
er eneste naturlig forekommende fiskeart der det i det hele tatt 
er fisk igjen. 
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En kan således si at Oåsåni, Lls1e Gyvatn og RØyrtjØnn er repre-
sentative for fiskeførende vassdrag i Setesdalsheiene. 

Dåsåni, Lisle Gyvatn og RØyrtjønn er urørte av tekniske inngrep 
og de har naturlige bestander av aure. De kan dermed være interes-
sante som referansevassdrag ved sammenlignende studier av aure-
og bekkerøyebestander i sure vassdrag på SØrlandet. 

Den aktuelle avkastningen pr. arealenhet i de berØrte vannene er 
i dag ikke særlig stor. Ved å Øke antall utsatte bekkerØyer 
f.eks. i Gyvatn kunne nok fiskeproduksjonen økes ytterligere. En 
mener at bekkerøye kan gi bra tilslag og oppnå god vekst i vann 
med pH verdier ned mot 4.6 - 4.7 dersom vannkvaliteten ellers er 

brukbar . Tall for potensiell avkastning av bekkerøye i norske 
vann har vi ikke å støtte oss til. 

2 .4. 5 Bruksverdi 

Det blir drevet kultiveringsarbeid, hovedsaklig utsetting av bekke-
røye , i flere av vannene innenfor det omtalte området. Det er 
ikke fiskekortsalg for noen av vannene eller elvene . Grunneierne 
disponerer fiskerettene og fisker noe med garn i vannene og stang 
i elvene. 

2.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

I nedbØrsfeltet til Dåsåni og Skjerka er det i dag bosatt ca . 130 
personer. 

Vannforsyningen til bebyggelsen langs nedre del av Skjerka (Ule-
berg) og nedstrØms samlØpet med Dåsåni (Støylen og Kalhovd) dek-
kes fra private brØnner. 

Det tas ikke drikkevann fra Skjerka . Brønnene på Uleberg er plas-
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sert i lia ovenfor bebyggelsen. Bebyggelsen på StØylen og Kall-
hovd tar ikke vann fra Dåsåni, men fra brØnner plassert i lia 
ovenfor bebyggelsen. 

Det meste av bebyggelsen på Dåsnes er tilknyttet det kommunale 
vannforsyningsnettet. En del husstander langs Dåsåni tar imidler-
tid vann fra brØnner plassert like ved elva (infiltrasjonsvann) . 

Det kan være aktuelt å knytte en større del av bebyggelsen langs 
nedre del av Dåsåni til det kommunale vannforsyningsnettet. Det 
foreligger imidlertid ikke planer om dette. 

Mer aktuelt er det å Øke tilknytningsgraden til det kommunale 
vannforsyningsnettet for tettstedsbebyggelsen på Dåsnes. 

For den spredte bebyggelsen på Uleberg, StØylen og Kalhovd er det 
ikke aktuelle alternative vannforsyningskilder. 

2.6 Vern mot (kartbilag 7) 

2.6.1 Bruksverdi ----------

Vassdraget er i dag resipient for utslipp av avlØpsvann fra spredt 
bebyggelse, tilfØrsel av forurensinger fra landbruket og areal-
avrenning (diffuse tilfØrsler). 

Det er ca. 1160 da dyrka mark fordelt på 40 gårdsbruk i nedbØrs-
feltet til Dåsåni og Skjerka. 

Tettstedsbebyggelsen på Dåsnes er tilkoplet det kommunale avlØps-
nettet som fØres til renseanlegget sØr for Fennefossen med ut-
slipp til Otra. Den Øvrige bebyggelsen i området har separate av-
lØpslØsninger. 

Vassdraget er i dag lite påvirket av forurensinger. 
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Det finnes i dag ingen alternativ til vassdraget som resipient. 
Den spredte bebyggelsen langs Dåsåni og nedre del av Skjerka 
(Uleberg) vanskeliggjØr tilknytning til det kommunale avlØpsnet-
tet. 

Det er aktuelt å Øke tilknytningsgraden til det kommunale avlØps-
nettet for tettstedsbebyggelsen på Dåsnes. 

2.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Ved den nordvestre armen til Gyvatn er det samlet opp funn fra 
10 steinalderboplasser. Lokalitetene er delvis utvasket ved tid-
ligere oppdemming av vannet, men deler av boplassene er bevart. 
Nylige registreringer har dessuten gitt kjennskap til en rekke 
steinalderboplasser i området V for Gyvatn. En slik konsentra-
sjon av boplasser er svært spesiell. Dessuten belyser de et emne 
en hittil vet lite om; bruken av heiområdene vest for Setesdal i 
steinalderen. 

Funnene viser en viss variasjon i råstoffbruk; vesentlig flint, 
som må være bragt fra kysten, men det er og en lokalitet med mye 
kvarts/kvartsitt, som må være fra en lokal råstoffkilde. Dette 
har betydning for tolkning av vandringssykluser og utnyttelses-
områder. Det er også funnet en pilespiss av skifer. Flere av 
boplassene har funn som kan dateres til yngre steinalder, men nær-
mere undersØkelser vil sannsynligvis også frembringe eldre materi-
ale. Gode fangstressurser, fØrst og fremst elg, småvilt og fisk, 
må ha vært det attraktive ved området. Et interessant funn er en 
sigd av flint, fra den ynaste del av steinbrukende tid. Funnet 
kan bety at husdyrhold/korndyrking har fått innpass hos fangst-
gruppene. 

Det er videre registrert 2 jernvinneplasser nær steinalderlokali-
teter. Kanskje har folkene som brukte stein til redskap og våpen 
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lært å utvinne jern, slik at vi her har mulighet for å belyse 
overgangen fra bruk av stein til bruk av jern som råstoff. Dette 
er et viktig problemområde som forelØpig er lite behandlet i 
Norge. 

Nede ved Byglandsfjorden er det steinalderboplasser, som kan være 
mellomstasjoner i en kyst/fjell-syklus. Også boplassene ved Otra 
mellom Byglandsfjorden og Evje kan sees i denne sammehengen. 

Fra nyere tid er det registrert gårdsanlegg, stØler, minner fra 
utslåttbruk og fra skogsdrift. 

I nordenden av Gyvatn ligger en nedlagt gård og rester etter to 
vassdrevne sagbruk som har vært brukt i tilknytning til gården. 
Ved utlØpet av Melåni er to nedlagte bruk, særlig Nånes har et 
alderdommelig og helhetlig preg. Også på de registrerte Uleberg-
gårdene er det en del eldre bebyggelse. I tilknytning til gård-
ene har det vært kverner langs bl.a. Bøåni, Veråni og Melåni, men 
bare rester av disse er bevart. 

Langs Skjerka og rundt Gyvatn er det registrert stØler og utlØer. 
Området rundt Gyvatn bærer preg av myrslåttebruket. Det er tyde-
lig at vannet har vært en viktig ferdselsåre. StØlene ligger 
hØyt med utsikt mot vannet, mens lØene ligger lavere, ved myr og 
vann. StØlene har bu (sel) og noen ganger fjØS. LØene var i bruk 
noe lengre enn stØlene - fram til ca. 1960 - og er bedre bevart. 
Enkelte steder er det spor etter at myrene har vært grØftet. Myr-
slåttene, utlØene og vannet gir et godt visuelt inntrykk av den 
store betydningen myrslåtten inntil nylig har hatt i distriktet. 
Det er registrert flere minner etter tØmmerflØting, bl.a. en 
steinkistedam ved Melåni. 

Konsentrasjonen av kulturminner fra forhistorisk tid til nyere 
tid i vestenden av Gyvatn er spesiell. Kulturminnene er varierte, 
er typiske for området og har stor kunnskapsverdi. Steinalderbo-
plasser er sjeldne i denne del av Setesdalsheiene. 
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Tidligere reguleringer av Gyvatn har redusert den vitenskape-
lige og pedagogiske verdi noe. 

2.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

2.8.1 Jordbruk 

Det er ca. 95 dekar dyrka jord og ca. 420 dekar dyrkbar jord innen-
for det aktuelle nedbØrsfeltet. I de vassdragsnære områder langs 
Skjerka og Dåsåni, er det ca. 550 dekar dyrka og dyrkbar jord. 

I området antas det i dag å beite ca. 2000 sau. Beitemulighetene 
i området er ikke fullt utnyttet, og det burde være mulig å Øke 
antall beitedyr til omkring 3000. 

Innenfor nedbØrs feltet er det ca. 3150 dekar produktiv skog. 
Bestokningen er hovedsakelig furu. Driftsforholdene i området er 
vanskelige. 

I de vassdragsnære områder langs Skjerka og Dåsåni, er det ca. 
735 dekar produktiv skogsmark. 

2.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

2.10 F10m- og erosjonssikring (kartbilag 9) 

Det er ikke kjent flom- eller erosjonsutsatte arealer langs 
Skjerka, Melåni og Bøåni. Ved Dåsåni nord for StØylen er et 
areal på ca. 600 daa forsumpet. Det kan dyrkes dersom Dåsåni 
senkes. Det er ikke kjent erosjonsproblemer langs Dåsåni. 

2.11 Transport (kartbilag 9) 

Det er ikke transportinteresser i det aktuelle området. 
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3. VASSKRAFTPROSJEKTENE 

3.1 Utbyggingsplaner i 115 Otra, Gyvatn 

3.1.1 

utbyggingen er lokalisert i Gyvatnområdet, omlag 
10 km nordvest for Byglandsfjord i Aust-Agder Fylke. 

Nedbørfeltet er på 70 km 2 og har en midlere vass-
føring på 88,4 mill m3/år. 

Planene omfatter bygging av kraftstasjon i fjell 
ved Byglandsfjord. 

Lille Gyvatn, nedbørfelt (20 km 2 ), demmes opp til 
kote 57g og overføres til Gyvatn. Hovatn nedbørfelt 
(2,5 km ) tas inn i tilløpstunnel til kraftstasjonen 
som bekkeinntak i Stemmtjønn. 

I tillegg til de nevnte felter er en pumpestasjon 
ved Veterhusvatnet vurdert. Pumping ville gi en inn-
vunnet kraftmengde på ca. 19 GWh til en pris i over-
kant 3,0 kr/kWh. I det videre er det sett bort fra 
denne mulighet. 

Overføring fra Ormslivatn til Gyvatn har vært vurdert. 
Overføringen kan gi en energigevinst på 6 GWh til 
3,0 kr/kWh. Overføringen er ikke tatt med i denne 
plan. 

72 Gyvatn kraftverk 

Bilag 3.1 VU-skjema 

Bilag 3.2 Kart 

Hoveddata: 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad (01.01.82) 

18 MW 
71 GWh 

130 mill.kr 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i fjell, omlag 
l km nord for Bø. Stasjonen utnytter fallet mellom 
Gyvatn og Byglandsfjord (ca. 360 m). Installert effekt 
er 18 MW med maksimal slukeevne 6,0 m3/sek, tilsvar-
ende en brukstid på 4.090 timer. 

Driftsvassveien mellom inntaket og kraftstasjonen 
er ca. 2,9 km og er utformet som tilløpstunnel og 
trykksjakt. 
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3.2.1 

3.2.2 

3 - 2 

Svingekammer og bekkeinntak fra Stemtjønn kombineres. 

Tilløpstunnelen får et tverrslag på ca. 250 m til 
topp trykksjakt. 

Kraftstasjonen med overføringsanlegg krever spreng-
ning av ca. 9 km tunneler og sjakter. 

I Gyvatn må fire eksisterende dammer opprustes og 
rehabiliteres. I Stemmtjønn må det etableres en 
mindre dam mot Bøåni. I Lille Gyvatn etableres en 
betongdam mot Melåni. 

Hydrologi-

Vassmerker 

Vassmerke 530 Austenå i Tovdalselva er benyttet. 
Vassmerket har data for perioden 1.1.1930 - 1981. 
Perioden 1930 - 1960 er benyttet i produksjonsbe-
regningene. Vassmerket er karakterisert av lave 
vintertilløp og stor snøsmelting samt store avløp 
om høsten. 

Magasin 

Magasin Før regulering Etter regulering 
Areal NV HRV LR\! Volum (mill ro3) 
(km2) Dernn. Serum. 

Lille C;Yvatn 560,5 570 - - -
Gyvatn 5 564,5 561,5 

Merknader: 

Planimetrert på kart i M 1=50.000 

Lille Gyvatn heves permanent for overføring. Gyvatn 
er tidligere regulert. 

Sum 

-
12,6 
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3.2.2.1 Gyvatn 

3.2.3 

I Gyvatn må fire eksisterende dammer opprustes og 
rehabiliteres. Det er i prosjektet forutsatt tett-
ningsvegg av betong oppstrøms eksisterende dammer. 
I en av dammene er det forutsatt omarbeiding av luke-
løpet. 

Total lengde av rehabiliterte dammer er ca. 190 m, 
med gjennomsnittlige høyder fra 2.0 m til 4.0 m. 

Totalt betongvolum i rehabiliteringen antas 
å ligge omkring 200 m . 

Gyvatn er tidligere regulert med LRV på 561,5 og 
HRV på 564,5. 

Senkning av magasinet skjer gjennom tilløpstunnelen. 

Nedbørfelt - Avløp 

Feltets Inntaks Areal Spesifikt Midlere avløp 
navn kote km2 avløp 

ca m.o.h. Ils km2 m3/s mill m3/år 

Lille Gyvatn 570 19,3 40 0,8 24,3 

Gyvatn 563,5 48,3 40 1,9 60,9 

Hovatn 582 2,5 40 0,1 3,2 

Sum 70,1 2,8 88,4 

Restfelt 

Skjerka 55 40 2,2 69,3 

Dåselv 54 40 2,2 68,1 

I 

Merknad: 

Inntakskote i magasin er beregnet i magasinets tyngde-
punkt. De andre felter er beregnet ved høyde inntaks-
terskel. 

Alle felt planimetrert i kart M 1:50.000. 
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3.20 Vassføring etter utbygging 

Bilag 3.4 

Profil av vassdraget ved utbygging 

Vassveier 

Overføringer 

Type Lengde 
(m) 

Tunnel 350 
Gyvatn 

f1ed;nader: 

Tverrsn. 
(m 2 ) 

7 

Falltap 
(m/100m) 

Lille Gyvatn demmes opp til kt. +570 for permanent 
overføring til Gyvatn. 

Driftsvassveier 

F.r il Type 

'1 a tn-
tr kksi, Tunnel 

driftstunnel Sjakt 

'Cry sj. Sjakt 

Topp trykksj. 
kraftstasjon Tunnel 

Kraftsto-
landsfjord Tunnel 

Lengde 
(ID ) 

2140 

44 

488 

260 

560 

Tverrsn. 
(m 2 ) 

7 

4 

4,6 

7 

7 

Falltap 
(m/l00m) 

0,03 

0,08 

0,03 

0,03 
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3.4. 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 
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Fallhøyder 

Kraftverk 

l,VVi'ltn 

Overvann max/min kote 564,5/561,= 

Undervann 203/198 

Brutto fall, middel (m) 
Netto fall, middel (m) 

KraftstasjoI2 

72 Gyvatn kraftstasjon 

Stasjonen er vurdert som stasjon i fjell omlag 3 
km nordvest for Byglandsfjord. 

ca. 362, c 

ca. 361,C 

Tilløp til stasjonen fra magasin Gyvatn, utløp til 
Byglandsfjorden. Hovatn nedbørfelt tas inn i drifts-
tunnelen via bekkeinntak i Bøåni. 

Det forutsettes montert en Francis-turbin, med in-
stallert effekt på 18 MW ved en slu!<e-evne på 
6,0 m3/s, tilsvarende en brukstid på 4090 timer pr. 
år. 

Manøvrering 

For produksjonsberegningene er det forutsatt følgende: 

72 Gyvatn kraftverk kjøres i stor grad på tilløpet. 
Magasinet i Gyvatn benyttes til å øke vinterproduk-
sjon idet magasinet forutsettes tappet i tre vinter-
måneder. 

Magasinet fylles igjen av tilløpet i mai og juni 
slik at ønsket flomd.empning oppnås l denne perioden. 

Beregningsmetode for produksjonen 
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3.4.4 DATA roR KRAF'IVERKENE (UTEN RESTRIKSJONER) 

Kraftverk 

Gyvatn 

1.0 TILLØPSDATA 
Ned:bØrfelt (krn2) 70,1 

tillØp inklu-

sive flomtap ved inn-

takene (mill m3/a·Jh) 88,4/74,4 
Magasin (mill m3/%) 12,6/14,8 

2.0 STASJCNSDATA 
Hidlere brutto fallh. (m) ca. 362,5 
r1idlere energiekv • (kvm/m3) 0,842 
Ytelse ved midlere 

fallhøyde (MW) 18,0 
t1aksirral sl ukeeme ved 

midlere fallhØyde (m3/s) 6,0 
Brukstid (tiITEr) 4090 

3. O PRJDUKSJCN 

llicllere vint.erprod. (GW1/år) 43 

Midlere sorrrnerprod o (GJh/år) 28 

produksjon (Gm/år) 71 

4. UrBYC-GINGSKOSTNAD 

Utbyggingskostnad inklusive 

7 % rente i byggetiden 
(kostandsnivå 1.1.82) (mill kr) 130,0 

Utbyggingskostnad (kr/kvlh) 1,83 

Kosmadsk1asse IIB 
Byggetid (ca år) 2,5 

5. O NEDENroRLIGGENDE VERK 

llicllere energiekv • (kWh/m3) 

Økt produksjon (CHl./år) 
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3 5,1 

3.5.2 

3.5.3 
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Anleggsveger. TiEEer. Masseuttak. Anleggskraft. Samband 

Anleggsveger 

Bilag 3.3. 

Anleggsveger som vil bestå etter anleggsperioden 
blir bygget på disse strekninger: 

Bø - Klepp 1,2 km (opprusting) 
Klepp - inntak 3,8 km (nyanlegg) 
Adkomstveg til kraftstasjonen 0,1 km (nyanlegg) 
Adkomstveg til tverrslag S temmtj . : 0,4 km (nyanlegg) 
Bøåni - Stemmtjønn 0,6 km (nyanlegg) 
Inntak - Melåni : 10,7 km (nyanlegg) 
Inntak - Dam Gyvatn 5,0 km (nyanlegg) 

Totalt ca. 20,6 km nyanlegg og ca. 1,2 km opprusting. 

Vegene vil bli bygd/opprustet til standard tilsvar-
ende skogsbilveg, klasse 3. 

Merknad: 

Kartgrunnlag M 1:50.000 

Øvrige transportanlegg 

Det er ikke forutsatt andre transportanlegg enn veier 
og tunnelsystem. 

Tipper - Masseuttak 

Bilag 3.3 

Gyvatn kraftstasjon 

Overskuddsmasser fra tilløpstunnelen til Gyvatn kraft-
stasjon og tverrslag etableres i tipp mellom Kleppåsen 
og Jenteli (ca. 20.000 tfm 3 ) dvs. ved tverrslag til 
topp trykksjakt. fra kraftstasjonsområdet 
tippes i Byglandsfjorden langs strandsonen sør for 
utløpet (ca. 30.000 tfm 3 ). 

Lille Gyvatn overføringstunnel 

Overskuddsmasser (ca. 5.000 tfm 3 ) benyttes som vegmasser 
evt. i tipp nær tunnelmunning. 
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3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 
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Anleggskraft - Samband 

Det forutsettes etablert 20 kV kraftlinje og tele-
fon fram til alle hovedriggsområder. 

Kompenserende tiltak 

Terskler 

Plan for terskler er ikke utarbeidet, men det antas 
at det er aktuelt å bygge noen terskler i Skjerka. 
Kostnader er medtatt etter grovt skjønn. 

Landskapspleie 

De i pkt. 3.5.2 beskrevne tipper terrengarronderes, 
slik at de faller inn som en naturlig del av de om-
kringliggende omgivelser. Om nødvendig overflate-
behandles tippene, slik at en naturlig vegetasjons-
innvandring er mulig. 

Restriksjoner 

Det forutsettes ikke avgitt minstevannføring til 
Skjerka eller Melåni. 

3 .7 Innpassing i produksjonssystemet. Linjeti l knytning 

3.7.1 

3.7.2 

Innpassing i produksjonssystemet 

Det er forutsatt at kraftve r kene skal kunne kjøres 
på separate nett og at de skal kunne drives i sam-
kjøring med landets øvrige produksjonssystem. 

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

Linjetilknytning 

Bilag 3.3 

Kraften fra Evje og Gyvatn tenkes transportert på 
tre forskjellige måter. 
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Alt. A 

Det bygges en sammenhengende 132 kV linje fra Gyvatn 
forbi Evje og fram til Iveland kraftstsjon. Herfra 
er ledningsnettet stort nok for videreføring. Samlet 
vil linjen bli ca. 35 km lang. 

Alt. B 

Det bygges en sammenhengende 275 kV linje mellom 
Gyvatn og Evje, ca. 12 km lang. Denne føres inn som 
T-avgrening på den eksisterende 275 kV ledingen som 
krysser dalen midtveis mellom Evje og Gyvatn. 

Alt. C 

Det bygges en 12 km lang 132 kV linje mellom Gyvatn 
og Evje og ca. 22 km lending mot øst til Brokke-linjen. 
Slik som forholdene er idag (1982) kan imidlertid 
ikke Brokke-linjen overføre kraften fra Evje og Gyvatn 
da den vanligvis er fullt belastet. 
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3 . 8 Kostnader pr. 1.1.82 (7% rente i byggetiden) 

3 . 8.1 72 Gyvatn kraftverk mill kr 

l. Regulering: 

Gyvatn, rehabilitering av 4 dammer 1,5 

2. Overføringsanlegg: 

Lille Gyvatn, dam 
Røyrtjønn-Gyvatn, tunnel og 
Kanalisering 

3. Driftsvassveier 

4. Kraftstasjon. Bygningsmessig 

5. Kraftstasjon. Maskinelt og 
Elektronisk 

6. Transportanlegg 

7. Boliger. Verksteder 

B. Terskler. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger (ervervesler etc.) 

13. Finansieringsutgifter (2,5 år) 

Sum utbyggingskostnader 

Kostnadsklasse 118, 1,83 kr/kWh 

Beregnet etter midlere produksjon. 

3, l 

2,1 

24,0 

11,6 

24,6 

17,5 

2,0 

12,0 

8,4 

7,8 

5,0 

10,4 

130,0 mill.kr 

Eventuelt produksjonsøkning i nedenfoeliggende kcaft-
veck ec ikke beregnet. 
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

4.0 Virkninger på naturmiljØet 

4.0.1 Arealkonsekvenser (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Eksisterende reguleringshØyde i Gyvatn vil ikke endres ved en 
eventuell utbygging. Utbygging forutsetter imidlertid opprust-
ing og rehablitering av eksisterende dammer. Disse inngrepene 
vil ikke endre landskapsbildet vesentlig. 

OverfØring av Lisle Gyvatn til Gyvatn innebærer 9,5 m permanent 
heving av Lisle Gyvatn. Dette inngrepet vil fØre til store end-
ringer i landskapsbildet. 

Bekkeinntaket i Stemtjønn med dam mot Bøåni vil endre det helt 
lokale landskapsbildet. 

Kraftstasjonen er vurdert sprengt inn i fjell omlag l km nord for 
BØ. 

OverfØring og driftsvannveier blir utfØrt som tunneler. 

utsprengt stein fra tillØpstunnelen til kraftstasjonen og tverrs-
laget (ca. 20 000 m3 tippet fast masse) blir plassert i tipp mel-
lom Kleppåsen og Jenteli. Utsprengt masse fra stasjonsområdet 
(ca. 30 000 tfm3), tippes langs strandsonen i Byglandsfjorden. 

Masser fra overfØringstunnelen mellom RØyrtjØnn og Gyvatn 
(5000 tfm3) vil bli nyttet som veiQasser eventuelt plassert i 
tipp nær tunnelmunningen. 

Det vil bli bygget 20,6 km med nye anleggsveier. Eksisterende vei 
fra BØ til Klepp (1,2 km) vil bli opprustet. Alle veier vil bli 
bygd/opprustet til standard tilsvarende skogsbilvei klasse 3. 
Veiene vil i stor grad redusere nedbØrsfeltets uberØrte karakter. 

Det er skissert tre mulige lØsninger for overfØring av kraften. 
Alternativ l forutsetter 35 km ny 132 kV linje til Iveland kraft-
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stasjon. Alternativ 2 forutsetter 6 km ny 275 kV linje som til-
knyttes eksisterende 275 kV linje midtveis mellom kraftstasjonen 
og Evje. Alternativ 3 forutsetter 34 km ny 132 kV linje for til-
knytning til linjen mellom Brokke og Senumstad. Linjetilknyt-
ningen vil bli sett i sammenheng med en eventuell kraftstasjon ved 
Fennefoss (prosjekt 11506 Evje). 
Samtlige alternativ forutsetter en linjetrase mellom Fennefossen 
og Byglandsfjord (Gyvatn kraftstasjon). Traseen vil komme i kon-
flikt med landbruksinteressene i området. 

Gyvatn beholder nåværende regulering. Reguleringen antas dermed 
ikke å få betydning for erosjonsforholdene i reguleringssonen. 

Lisle Gyvatn heves 9,5 m permanent for overfØring til Gyvatn. 
Dette fØrer til neddernrning av betydelige fastmarks- og myrarealer. 
Resultatet blir en vesentlig Økning i vannareal og strandsone. I 
de fØrste årene etter hevingen antas dette å gi en viss utvasking 
av næringsstoffer i bølgeslagsonen. Dette kan muligens fØre til 
en viss Økning i næringsaaltinnhold og produksjon. Effekten antas 
å bli relativt kortvarig og gi liten endring i vannkvalitet. 

foreslåtte utbyggingen innebærer at nedbØrs feltet til Skjerka 
reduseres med ca. 48 krn2. Konsekvensen av dette blir at midlere 
vannfØring i Skjerka ved utlØpet i Dåsåni, reduseres fra 4,2 m3/s 
til 2,3 m3/s. Midlere vannføring i Dåsåni ved utlØpet i Otra blir 
dermed redusert fra 7,1 m3/s til 5,2 m3/s. 

utbygging vil også fØre til at Bøåni og Melåni som renner ut i 
Byglandsfjorden, blir nærmest tØrrlagte. 

Etter en evt. utbygging vil Skjerka bli nærmest tØrrlagt på elve-
avsnittet mellom Gyvatn og Vassendvatn. 

Den vesentligste effekten av utbygging vil være knyttet til den 
reduserte vannfØringa i Skjerka og nedre del av Dåsåni. Redusert 
vannfØring vil særlig i nedre del av Dåsåni kunne føre til Økende 
begroing i vassdraget som følge av redusert vannfØring. Dette vil 
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gjøre elveavsnittet mindre egnet for friluftsaktiviteter og kan 
redusere produksjonen av laksefisk. 

Forsuring av vassdraget kan bli en annen konsekvens av utbyggin-
gen. Gyvatn har i dag pH 5,0 - 5,5 og en naturlig, men tynn 
bestand av aure. I de Øvrige deler av Skjerkavassdraget er auren 
utdØdd, antakelig som fØlge av forsuring, mens Dåsåni har en na-
turlig bestand av småfallen aure. Dette tyder på at avrenningen 
fra deler av nedbØrsfeltet til Gyvatn har en noe gunstigere vann-
kvalitet enn Øvrige deler av nedbØrsfeltet til Skjærka. Ved ut-
bygging vil dette vannet bli overfØrt til Byglandsfjord. Resul-
tatet kan bli at restvannfØringen i Skjerka blir surere enn i dag. 
Dette kan i verste fall føre til fiskedØd i nedre del av Dåsåni. 

(kartbilag 10) 

I Gyvatn vil det bli en mindre råk i den vika (Skeisskilen) hvor 
vannet fra Lisle Gyvatn kommer inn. Om våren kan isen også gå 
raskere opp i dette området. I det trange sundet mellom Sloa og 
Sandvatn vil isen kunne bli svekket noe p.g.a. økt strØmhastighet 
når det tappes vann. Utenfor inntaksdammen blir det også et om-
råde med svekket is. 

I Byglandsfjorden blir det en råk utenfor avløpstunnelen fra kraft-
stasjonen når denne kjØrer, dessuten et område utenfor råka med 
svekket is. 

I Skjerka kan det bli litt tidligere islegging, spesielt i den 
Øvre delen og på terskelbassengene. 

I de elvestrekningene som får sterkt redusert vannfØring vil vann-
temperaturen kunne variere raskere og mer i takt med lufttempera-
turen. Dette gjelder Melåni nedenfor Lisle Gyvatn, Bøåni og 
Skjerka mellom Gyvatn og Vassendvatn. Bortsett fra i Skjerka 
blir middeltemperaturen neppe særlig endret. I Skjerka vil vin-
tertemperaturen bli litt lavere i den Øvre delen. 

I Gyvatn vil den sørøstre delen (Sloa - Sandvatn) få mer preg av 
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gjennomstrØmming med et mer homogent temperaturprofil under isen 
om vinteren. Det samme kan bli tilfelle i et område av Byglands-
fjorden utenfor kraftstasjonen. I Byglandsfjorden ellers og i 
Otra ventes ingen merkbare endringer. 

4.0.4.1 InnsjØer/magasiner 

Det vil bli råk i isen i Gyvatn der vannet fra Lisle Gyvatn kom-
mer inn, og i Byglandsfjord utenfor avlØpstunnelen for kraftsta-
sjonen. Over disse råkene kan det dannes frostrØyk i kaldværs-
perioder vinterstid, men råkene blir så små at vil 
ha relativt liten utbredelse. 
Det Økte vannvolum i Lisle Gyvatn etter oppdemmingen på 9,5 m 
vil fØre til litt hØyere lufttemperatur i strandsonen om hØsten. 
For Øvrig vil den foreslåtte regulering ikke føre til lokale 
klimaendringer av betydning ved noen av vannene i nedbØrsfeltet. 

4.0.4.2 Elvestrekningene 

Den reduserte vannfØring i Melåni og Bøåni vil, bortsett fra ved 
selve elvebredden, ikke føre til lokale klimaendringer. I 
Skjerka kan det bli litt tidligere islegging, spesielt i Øvre del 
og på terskelbassengene. Når Skjerka er islagt Øker muligheten 
for kaldluftsdrenering langs vassdraget, og tidligere islegging 
kan dermed føre til lavere lufttemperatur langs elven på forvin-
teren. Denne effekten vil særlig gjøre seg gjeldende ovenfor 
Hunsfoss, og vil knapt bli merkbar i de bebodde deler av dalfØret. 

4.0.4.3 Behov for videre arbeid 

Det er ikke nØdvendig å foreta spesielle meteorologiske underSØk-
elser i noen del av vassdraget. 
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4.1 Naturvern (kartbilag 2) 

4 . 1.1 Konfliktområder 

De foreliggende utbyggingsplaner innebærer konflikt med naturvern-
interessene først og fremst i t re .områ der . 

- Li sle Gyvatn. Oppdemming av Lis l e Gyvatn til kote 570 vil set-
te eskeren ved nordvestbredden av Lis l e Gyvatn under vann. 
Flere av de mindre eskerne sØr for RØyrtjønn vil trol i g også 
bli satt helt eller delvis under vann. 

Våtmarksområdet mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn. Dam i Gy-
vatn ved utlØpsosen for Skjerka vil nedsette vanngjennomstrøm-
ningen i dette området og muligens også senke vannstanden . Det-
te vil gi endrede forhold for vegetasjon og fuglefauna i områ-
det. 

Melåjuvet. Sterkt redusert vannførinq vil bety at de naturlig 
geologiske prosesser bremses og at sammenhengen mellom nåværende 
form og de formgivende geologiske prosesser brytes , ettersom 
rennende vann antas å være det aktive redskap ved dannelsen av 
denne formen. 

Som helhet synes utbyggingen å få størst konsekvenser ved at store 
arealer neddemmes permanent omkring Lille Gyvatn samt ved at vann-
fØringen i Skjerka mellom Gyvatn og Dåsåni, blir vesentlig redu-
sert . 

Utbygging vil ikke gi positive virkninger for naturverninteres-
sene. 

For våtmarksområdet mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn er det 
vesentlig å opprettholde en vannføring som er stor nok til å 
sikre at våtmarksområdet ikke får endret sin karakter vesentlig. 
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StØrrelsen av tilstrekkelig vannfØring kan bare fastslåes ved 
grundigere undersØkelser. 

En minstevannfØring er også Ønskelig i Melåni og Bøåni av land-
skapsmessige hensyn, og for å opprettholde en tilsynelatende 
sammenheng mellom former og prosesser i naturen. 

Virkningene aven permanent vannstandsheving i Lisle Gyvatn kan 
ikke kompenseres. 

Området gir en god oversikt over de vanlige natur- og landskaps-
typene i regionen. For naturverninteressene betyr en utbygging 
at området mister sitt uberØrte preg samt at viktige naturdoku-
menter blir direkte påvirket. Samlet vil områdets verdi som et 
lite påvirket, mulig, type- og landskapsvern-område, bli sterkt 
redusert. 

4.2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

4.2.1 Konfliktområder 

Konfliktene synes i hovedsak å være knyttet til en heving av 
Lisle Gyvatn, og til bygging av anleggsveger inn i området. Om-
rådet er lite preget av tekniske inngrep, og er foreslått vernet 
som landskapsvernområde bl.a. ut fra dette kritieriet, og fordi 
området er en egnet innfallsport til stØrre lite påvirkede fjell-
områder. Vegbygging vil endre områdets karakter vesentlig. En 
permanent vannstandsheving vil vanskeliggjØre ferdsel nordover 
fra Gyvatn langs den stien som går der i dag. Vannstandsheving 
vil vanskeliggjØre hyttebygging i det meste av det foreslåtte 
hytteområdet nord for Gyvatn. 

De tørrlagte elvestrekningene av Melåni og Bøåni vil redusere 
opplevelsesverdiene i området. 
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Anleggsvegene vil gjøre området lettere tilgjengelig enn i dag. 
Dette vil trolig fØre til Økt rekreasjonsbruk av området. An-
leggsvegene vil trolig også kunne framskynde den hytteutbygging 
som er angitt i deigeneralplanen for Bygland og Årdal Vesthei. 
For enkelte brukergrupper av området vil dette oppfattes som 
positivt. 

De negative virkningene ved heving av Lisle Gyvatn kan i en viss 
grad kompenseres ved at det anlegges ny sti der nåværende sti 
blir neddemt. 

Heving av Lille Gyvatn vil sette en del av området avsatt til 
hyttebygging under vann. Hyttebygging vil imidlertid kunne skje 
i de avsatte områdene på Østsiden av Gyvatn og sørover. 

MinstevannfØring i Melåni og Bøåni kan opprettholde en del av 
elvenes tilskudd til områdets opplevelsesverdi. 

Det er ikke mulig å kompensere for redusert opplevelsesverdi som 
fØlger av inngrep i områder som fØr var lite påvirket av inngrep. 

Reguleringen av Gyvatn vil bli innenfor nåværende reguleringsgren-
ser. Dette inngrepet antas derfor ikke å fØre til verdiendring 
av området. Lisle Gyvatn er imidlertid ikke påvirket av regule-
ringsinngrep. Etablering av kunstig innsjØ i området rundt Lisle 
Gyvatn ved å heve dette 9,5 m, vil fØre til verdiendring av områ-
det. Inngrepet vil få negative konsekvenser for ferdsel, hytte-
bygging og antakelig også fiskemulighetene i området. 

Vegbyggingen vil, sammen med resten av utbyggingsinngrepene, endre 
områdets karakter vesentlig og redusere omfanget av natur som er 
lite påvirket av tekniske inngrep. Områdets verdi for frilufts-
liv reduseres betydelig, og Setesdal Vesthei får redusert sitt 
areal av tilliggende, lite berØrte områder. Utvalget av områder 
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egnet til rekreasjon er stort, og den positive effekten for 
slike formål er meget liten i forhold til det tilbud av egnede 
områder som finnes og virkningene på friluftsliv knyttet til 
opplevelse av lite påvirket natur. 

4.3 Vilt (kartbilag 4) 

Skjerka vil få sterkt redusert vannfØring, noe en regner med 
vil virke negativt for vann fugl knyttet til vassdraget. Det er 
bl.a. fare for at det viktige våtmarksområdet mellom Vassendvatn 
og Vetrehusvatn vil bli tørrere enn i dag. 

Ved Lisle Gyvatn vil det bli skapt et nytt stort vann ved perma-
nent heving av vannstanden. Dette vil komme i konflikt med en 
viktig trekkveg for elg og et trekk som av og til blir nyttet av 
villrein. Området som vil bli neddemt er bra beitemark for 
hjortevilt og et godt skogsfuglområde. Det er mye bever i områ-
det, og de mange hyttene som er i bruk vil gå tapt. En 
likevel med at beveren senere vil kunne etablere seg på nytt, 
da vannet ikke skal reguleres. Oppdemmingen vil trolig kunne 
fØre til en Økning i bestanden av andefugler, vadefugler og til 
dels også spurvefugler i området som følge aven øket produksjon 
av næringsdyr. 
Melåni og Bøåni vil bli tØrrlagte ved utbygging etter de framlagte 
planene. En har for dårlig registreringsgrunnlag til å kunne si 
noe særlig om konsekvensene av dette, men arter som fossekall og 
strandsnipe vil trolig forsvinne dersom de finnes langs disse 
elvene. 

Det er planlagt en omfattende vegbygging inn i området. Dette 
vil åpne for større ferdsel og kanskje senere hyttebygging o.l., 
noe som kan gi varige negative effekter for viltet i området. 
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MinstevannfØring kombinert med terskelbygging langs Skjerka vil 
kunne minske de negative effektene for vannfugl langs vassdraget. 

områdets representativitet og referanseverdi vil bli nedsatt som 
fØlge av utbyggingen. 

Produksjonsverdien vil totalt sett bli noe nedsatt, men vannfugl-
produksjonen ved Lisle Gyvatn vil trolig Øke. En regner ikke med 
store endringer i områdets bruksverdi. 

4.4 Fisk (Kartbilag 5) 

En permanent heving av Lisle Gyvatn på 9,5 m, medfØrer neddemming 
av betydelige fastmarks- og myrarealer. Inngrepet medfØrer også 
neddemming av viktige gytebekker. Dette vil redusere den natur-
lige rekrutteringen og dermed mulighetene til å opprettholde en 
naturlig aurebestand i vannet for framtida. 

Ved senking av vannstanden i Vassendvatn vil produksjonsarealet 
og dermed den totale fiskeproduksjonen bli redusert. Fiskefor-
holdene i Skjerka nedenfor Vassendvatn og i nedre del av Dåsåni 
vil trolig også bli dårligere p.g.a. redusert vannfØring. 

Det forventes ikke positive effekter for fisk og fiske ved en ut-
bygging. 

I Lisle Gyvatn og RØyrtjØnn kan utsetting av aure være et aktuelt 
tiltak for å opprettholde en brukbar bestand. Neddemmingssonen 
bØr ryddes av hensyn til garnfiskemulighetene etter en eventuell 
utbygging. 
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For å få en akseptabel fiskeproduksjon i Vassendvatn og nedover 
i Skjerkavassdraget, er det aktuelt å pålegge utbyggeren å sette 
ut bekkerøye. 

Redusert fiskeproduksjon i Vassendvatn, Skjerka og nedre del av 
Dåsåni vil gjøre områdene mindre interessante for garn- og stang-
fiske. 

4.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

utbygging vil antakelig ikke fØre til vesentlige negative effek-
ter for vannforsyningsinteressene i nedbørsfeltet til Skjerka. 

Dåsåni mellom Otra og samløpet med Skjerka, må derimot oppfattes 
som et konfliktområde. Utbyggingen vil medfØre redusert resipi-
entkapasitet og muligens nedsatt vannkvalitet i dette elveavsnit-
tet. 

En del husstander ved Dåsnes tar i dag drikkevann fra brønner 
langs elva. BrØnnene forsynes med infiltrasjonsvann fra elva. 
Det er usikkert om utbygging vil få konsekvenser for drikkevanns-
kvaliteten og/eller kapasiteten i brØnnene, da vannstanden i ned-
re del av Dåsåni også påvirkes ved oppstuving av vann fra Otra. 

Det vil ikke oppstå positive effekter for vannforsyningsinteres-
sene ved en utbygging. 

Økt tilknytningsgrad til det kommunale vannforsyningsnettet er 
særlig aktuelt for de husstander som ligger innenfor det kommu-
nale vannforsyningsområde på Dåsnes og ikke er tilknyttet i dag. 
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Vannforsyningsinteressene vil muligens få ulemper ved utbygging. 
En har imidlertid ikke godt nok grunnlagsmateriale til å fastslå 
dette i dag. 

4.5.4 Behov for videre arbeid 

Det er aktuelt med resipientundersøkelser i nedre del av Dåsåni 
for å kunne vurdere hvilke effekter den reduserte vannføringen 
vil få for vannkvalitet. 

Utbygging vil ikke fØre til vesentlige negative effekter for resi-
pientinteresser i nedbØrsfeltet til Skjerka. 

Dåsåni mellom Otra og samlØpet med Skjerka, må derimot oppfattes 
som et konfliktområde. Utbyggingen vil medfØre redusert resipi-
entkapasitet og muligens nedsatt vannkvalitet i dette elveav-
snittet. 

Det vil ikke oppstå positive effekter med hensyn til forurensings-
situasjonen ved en utbygging. 

Det er aktuelt å Øke tilknytningsgraden til det kommunale avlØps-
nettet for tettstedsbebyggelsen på Dåsnes. AvlØpsnettet bØr få 
tilsvarende omfang som det kommunale vannforsyningsnettet i om-
rådet. 

Dersom utbygging fØrer til forsuring av Skjerka-vassdraget er det 
aktuelt med kalkingstiltak i Vassendvatn og Skjerka nedstrØms 
Vassendvatn. 



4 - 12 

Dåsåni vil bli mindre egnet som resipient. 

4.6.4 Behov for videre arbeid 

Det er aktuelt med resipientundersØkelser i nedre del av Dåsåni 
for å kunne vurdere hvilke effekter den reduserte vannfØringen 
vil få for vannkvalitet, begroing og evt. entroficringsutvikling 
i vassdraget. 

Det bØr videre undersØkes om utbygging vil fØre til forsuring av 
Skjerkavassdraget og hvor store kalkmengder som må tilfØres for 
å bØte på dette. 

4.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

For vurdring av prosjektet for Samlet Plan er fØlgende områder 
befart av arkeolog: OmrQder langs Melåni, Bøåni, Ø-del av Sand-
vatn, Lisle Gyvatn til Gyvatn, deler av Vassendvatn og Vetrehus-
vatn samt kraftstasjonsområdet ved Byglandsfjorden. 

Nyere tids kulturminner er undersØkt ved befaringer i området 
rundt Gyvatn, kraftstasjonsområdet ved Byglandsfjorden og utlØps-
området for Veråni og Melåni, samt området langs Skjerka og 
grenda Uleberg. 

4.7.2 Konfliktområder 

Kulturlandskapet rundt Gyvatn er allerede sterkt berØrt aven 
regulering, eventuelle endringer i vannstanden kan fØre til at 
steinalderboplassene blir ytterligere utvasket. Oppdemningen 
av Lisle Gyvatn vil Ødelegge kulturminner ved vannet. Av kultur-
minnene fra nyere tid er flØtingsanleggene direkte truet. StØlen 
Krona får mindre kulturhistorisk verdi ved at vannfØringen i elva 
som den er lokalisert ved, blir redusert. Likeledes vil tØrr-
legging av Melåni og Bøåni medfØre indirekte berØring av de vann-
tilknyttede kulturminnene her. 
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Den planlagte kraftstasjonen ser ikke ut til å berØre kulturmin-
ner. Lokalisering av anleggsvei, tipper og kraftlinje vil kunne 
berØre kulturminner. 

Reduksjon av vitenskapelig verdi, opplevelsesverdi og pedagogisk 
verdi. 

Det er behov for systematiske registreringer. 

4.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

4.8.1 Arealkonsekvenser 

Permanent heving av Lisle Gyvatn fØrer til neddemming av et areal 
på ca. 615 dekar. Av dette er ca. 176 dekar produktiv skogsmilrk. 
ut over dette antas en utbygging å gi små arealmessige konsekven-
ser. 

Langs Skjerka ned til samlØpet med Dåsåni, er det ca. 400 dekar 
produktiv skogsmark og ca. 290 dekar dyrkbar jord i de vassdrags-
nære områder. Redusert vannfØring i Skjerka antas å gi små nega-
tive virkninger for disse arealene. Senket grunnvannsstand kan 
imidlertid enkelte steder resultere i tØrkeskader. 

Langs Dåsåni nedstrØms samlØpet med Skjerka, er det ca. 260 dekar 
dyrka og dyrkbar jord og ca. 335 dekar produktiv skogsmark i de 
vassdragsnære områder. Redusert vannIØring i Dåsåni antas å kun-
ne resultere i tØrkeskader for en del av skogarealet. 

Sterkt redusert vannfØring i Bøåni og Melåni antas ikke å gi nega-
tive virkninger. 
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Anleggsvegen til Skjerkas utlØp av Gyvatn vil ha en liten positiv 
virkning for skogbruket. Vegen fra Gyvatn til dammen mot Melåni 
vil ha liten virkning for skogbruket og være negativ for beite-
interesser i området. 

For å hindre tØrkeskader på skogarealer langs vassdragsavsnitt 
med sterkt redusert vannfØring, er det aktuelt å anlegge tersk-
ler. 

Gjerder må settes opp langs Øvre del av Melåni for å erstatte vass-
dragets naturlig gjerdefunksjon. 

Av hensyn til beiteinteressene, skogbruksinteressene og mulige 
dyrkingsinteresser, bØr anleggsveien fra inntaket i Gyvatn til 
dammen mot Melåni, legges inn fra Daleviki og sØr for Aneknuten. 

En utbygging vil medfØre små arealmessige konsekvenser. Anleggs-
veier inn i nedbØrs feltet kan utlØse dyrkingsjord og produktiv 
skogsmark, men av relativt lite arealmessig omfang. Redusert 
vannfØring i Skjerka og Dåsåni kan gi negative virkninger. 

Jordbruks- og skogbruksinteressene vil samlet sett 
ut ved en utbygging. 

4.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

4.10 Flom- og erosjonssikring (kartbilag 9) 

Utbygging vil fØre til redusert vannfØring i Skjerka/Dåsåni, 
Melåni og Bøåni. Dette må forventes å virke positivt for et 
lavtliggende område nord for StØylen ved Dåsåni. Det er ikke 
kjent flom- eller erosjonsproblemer ved de andre elvene. 
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4.11 Transport 

Transportinteresser antas ikke å bli berØrt ved utbygging. 

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 3 år. Behovet for arbeids-
kraft vil utgjØre ca. 195 årsverk gjennom hele perioden, med noe 
variasjon fra år til år. Fordeling på arbeidsoperasjoner framgår 
av tabellen. 

Tabell 4.1 Fordeling av arbeidsoperasjoner på årsverk, faser i 
anleggsperioden og prognose for gjennomsnittssyssel-
setting over året 

------------------------------------ ------
Arbeidsoperasjon 

Dammer 
Kraftst. , m.v. 
Tunneler 
Veger,brakkeleir m.v. 

Anleggsarbeidere 
Brakkepersonale* 
Funksjonærer* 

Sum 

Antall 
årsverk 
arb. O 

10 
60 
50 
40 

Antall 
årsverk 

160 
15 
20 

195 

Faser i anleggsperioden 

l 2 3 4 Anl.år 

Gjennomsn. sysselsetting over året 
l 2 3 4 5 

65 63 33 O O 

6 6 3 O O 

8 8 4 O O 

79 77 40 O O 

* 10 % av anleggs styrke for brakkepersonell, 15 % for funksjonærer. 
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I tabellen er vist hvordan de enkelte arbeidsoperasjoner kan pas-
ses inn i anleggsperiodens lengde sammen med prognose for gjen-
nomsnittssysselsettingen over året. For de fleste operasjoner 
vil det være mulig å holde jevn aktivitet gjennom hele året. 
Unntatt er dambyggingen, som må foregå i sommerhalvåret. Det 
forutsettes at denne går over 2 sesonger. Det er betongdammer 
som skal bygges. Dette tilsier at sesongvariasjonene når det 
gjelder sysselsetting ikke behØver bli så store, i det den type 
arbeidskraft det her er tale om (stor andel maskinkjØrere, sjå-
fører m.v.) kan sysselsettes ved andre deler av anlegget i vinter-
halvåret. 

4.12.2 
oden 

Anleggsarbeidere 
For yrkeskategoriene anleggsarbeidere, forskalingssnekkere og jern-
bindere, men også for enkelte kategorier maskinkjØrere, har ar-
beidsmarkedet preg av å være nasjonalt, arbeidstakerne flytter 
med entreprenøren over hele landet eller tar jobb der hvor kompe-
tansen etterspørres. 

Samtidig kan det for disse kategorier, særlig tunnelarbeidere, 
være vanskelig å skaffe nok folk med erfaring 

Vi antar fØlgende rekruttering regionalt: 

- 40 prosent av anleggs styrken til kraftstasjoner, veger, dammer m.v. 
- 20 prosent av tunnelarbeidere. 

Den regionale rekruttering vil i så fall utgjøre ca. 10 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 innenfor bygge-
og anleggsbransjen. 

Anslagsvis vil 1-5 arbeidere de fØrste par år flytte til regionen 
i skattemessig forstand, og da med familie. Disse vil fortrinns-
vis flytte til Evje og Hornnes. 
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Denne gruppen utgjøres primært av kokker og serveringspersonale, 
uten store krav til formell utdanning. Vi regnet med at 80 pro-
sent av disse rekrutteres lokalt/regionalt, og prognose for regi-
onal rekruttering blir som i tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Gjennomsnittlig regional rekruttering pr. år 

Type Regional Anleggsår 
personale rekr. % l 2 3 4 5 

Brakkepersonale 80 4 4 2 O O 
Anleggsarbeidere 33 22 18 13 O O 

Sum 32 26 22 15 O O 

Funksjonærer 
De fleste av gruppens medlemmer er spesialtrenede folk som fØlger 
anlegg fra sted til sted. En kan anta at ca. 50 prosent av disse 
flytter med sin familie til regionen i skattemessig forstand, da 
fortrinnsvis til Evje og Hornnes. 

Flesteparten av de som flytter inn med anlegget vil antagelig for-
late kommunen når anlegget er ferdig, slik at effekten på kommu-
nal Økonomi m.v. blir relativt kortvarig. 

A. Under anleggsperioden 
De deler av næringslivet som kan antas å tjene på anlegget er han-
del, sagbruksnæring, mekaniske verksteder og transportselskap. Er-
faringer fra andre typer anlegg tyder på at ringvirkningene lig-
ger i stØrrelsesorden 10-25 prosent på regionnivå, avhengig av 
flere forhold som næringsstruktur, lokalisering og tilpassings-/ 
konkurranseevne. I denne regionen forutsetter vi at det for hver 
anleggsarbeidsplass blir 0.07 arbeidsplasser i det Øvrige nærings-
liv. For regionen som helhet vil dette utgjøre ca. 5 arbeids-
plasser pr. år. 



4 - 18 

En usikkerhet i anslaget på +/- 50 prosent vil utgjøre ca. +/-
2 arbeidsplasser for regionen som helhet. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
StØrstedelen av denne virkningen vil være av midlertidig karak-
ter, markedet vil falle vekk etter utbyggingens slutt. Enkelte 
foretak vil imidlertid kunne utnytte et marked lokalt eller regi-
onalt etter anleggsfasen. Disse arbeidsplassene blir varige. 
Dette kan for eksempel skje hvis det lykkes å fange opp en tid-
ligere kjØpelekkasje til steder utenfor kommunen eller regionen. 
Utover dette antas kraftanlegget å gi varige arbeidsplasser for 
l person. 

4.12.4 

Den regionale sysselsettingen vil fordele seg på flere av kommu-
nene i dagpendingsområdeto I tabell 4.3 har en, ut fra den enkelte 
kommunes stØrrelse med hensyn til folketall og avstand til anleg-
get, anslått denne fordelingen. Fordeling av innflytterne inn-
går også i tabellen. 

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

Kommune 

Evje og Hornnes 
Bygland 

Sum 

Reg.rekr. 
%-ford. 

60 
40 

100 

l 

20 
13 

33 

Sysselsetting pr. år 
2 3 4 

17 Il O 

Il 7 O 

28 18 O 

5 

O 

O 

O 

Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentralbyrås fram-
skrivingsmetode er vist i kap. 1.2. Anlegget vil ikke være årsak 
til store avvik fra dette. Som fØlge av anlegget vil innflyttin-
gen til enkelte av kommunene, særlig Evje og Hornnes Øke noe de 
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fØrste par år av anleggsperioden. Dette vil imidlertid være 
lite i forhold til normal innflytting. Anlegget vil således 
heller ikke være årsak til vesentlig Økt press på boligmarkedet 
i regionen. 

A. Under anleggsperioden 

Anleggsvarer 
Erfaringer tilsier at 35-40 prosent av totale anleggskostnader 
vil bli nyttet til kjØp av anleggsvarer. Hoveddelen av dette 
gjelder maskiner og utstyr produsert av store sentrale bedrifter 
(turbiner m.v.), men deler vil også kunne leveres lokalt eller 
fra bedrifter i regionen. Dette gjelder særlig materialer som 
trelast, sand, sement m.v. Vi forutsetter at 10 prosent av an-
leggsvarene leveres fra regionen. Samlet svarer dette til en om-
setningsverdi for regionen på ca. 5.0 mill.kroner. Omsetningen 
vil være fordelt over hele anleggsperioden, med noe variasjon fra 
år til år avhengig av anleggsaktivitet. 

Dagligvarer og Øvrige forbruksvarer 
Gjennomsnittlig bruttofortjeneste ved anleggsarbeid var i 1982 
ca. kr. 140.000 pr. år. Vi tar utgangspunkt i at 70.000 av disse 
nyttes til forbruk over året og at fordelingen mellom dagligvarer 
og Øvrige forbruksvarer er ca. 26 prosent og 74 prosent. Vi reg-
ner med at dagpendlere og innflyttere dekker 100 prosent og 
60 prosent av behovet for henholdsvis dagligvarer og Øvrige for-
bruksvarer innenfor regionens grenser, hovedsakelig i hjemkom-
munen. Ukependlere etterspØr anslagsvis 60 prosent og 20 prosent 
av behovet for de samme varer innenfor regionens grenser. 

Samlet vil anlegget fØre til en omsetningsØkning for disse varer 
på ca. l.S mill.kroner pr. år, med noe variasjon fra år til år 
avhengig av anleggsaktivitet. Evje og Hornnes vil få stØrstedel-
en av denne omsetningen. 
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B. Etter anleggsperiodens 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, av-
hengig av anleggsaktivitet. For hele regionen vil anlegget gjen-
nomsnittlig gi ca. 0.2 mill.kroner i skatteinntekter pr. år over 
3 år. Dette vil fordele seg på kommunene omtrent slik: 

Evje og Hornnes 
Bygland 

O.l mill. kroner pr. år 
O.l mill.kroner pr. år. 

SkatteØkningen vil ikke overstige de skatteutjamningsmidler kom-
munene i dag får. Den Økonomiske effekt for kommunen kan dermed 
bli liten, idet en risikerer at skatteutjamningsmidlene skjæres 
ned tilsvarende. Dessuten er det mulig at de kommunale utgifter 
Øker, dersom innflytting medfØrer behov for kommunale investe-
ringer. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Inntekts-, formues- og eiendomsskatt fra kraftanlegget 
3'cnleggets bruttoformue er beregne'c "til ca. 83 o 7 mill. kroner. 
tre.t hele nedslagsfeltet ligger i Bygland kommune, og de årlige 
skatteinntekter for denne kommunen vil utgjøre: 

Innteksskatt fra ansatte 0.0 mill. kr. pr. år 
Formueskatt fra kraftani. 0.4 mill. kr. pr. år 
Inntektsskatt fra kraftani. 0.3 mill. kr. pr. år 
Eventuell eiendomsskatt 0.2- 0.6 mill. kr. o pr. ar 

Sum skatteinntekter 0.9- 1.3 mill. kr. pr. år 

Dette utgjør ca. 21 prosent av de samlede skatteinntekter kommunen 
mottar og mindre enn det kommunen mottok i skatteutjamningsmidier 
i 1981. Nettoeffekten kan således bli omtrent lik null, dersom 
skatteutjamningsmidlene etter utbyggingen blir redusert tilsvarende. 
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Ved innfØring av nytt inntektssystem er det vanskelig å si hvor-
dan nettoeffekten for kommunen blir. De sektorvise tilskott 
(bl.a. til undervisning) til kommunen vil antagelig forbli upå-
virket av kraftutbyggingen, mens derimot det generelle tilskott 
kan bli redusert som fØlge av at kommunens egne skatteinntekter 
Øker. 

Konsesjonskraft 
IfØlge nåværende regelverk kan berØrte kommuner/fylker kreve av-
givelse av inntil 10 prosent av kraftmengden i form av konsesjons-
kraft. Gevinsten med dette vil avhenge av prisen som kommunen må 
betale for konsesjonskraften og markedsprisen for kraft forØvrig. 
Det må likevel antas at verdien vil bli relativt beskjeden sammen-
lignet med de skatteinntekter kommunen får av kraftubyggingen. 

Næringsfond 
Konsesjonsavgift er ikke beregnet. Maksimal avgiftssats er, ifØl-
ge regelverket, satt til kr. 10,- pr. innvunnet naturhestekraft, 
og inntektene vil normalt utgjøre 15-20 prosent av skatteinntek-
tene fra kraftverket. Foruten skatter og konsesjonsavgifter kan 
det gjøres avtaler om spesielle tilskudd. Disse kan utformes alt 
etter de behov som er tilstede og den fantasi kommunen kan vise 
i sine krav. 

Tradisjonelt opprettes det fond beregnet på tilskudd til nærings-
drivende. Særlig vanlig er jordbruksfond som gir tilskudd til 
nydyrking, vanningsanlegg ovs. Etterhvert har det også blitt al-
minnelig å lage industrifond eller bare næringsfond. Dette kan 
bidra til å skaffe ny virksomhet til distriktet. 
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5 OPPSUMMERING 

5 . 0 Utbyggingsplan (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Utbyggingen er lokalisert til Gyvatnområdet, omlag 10 km nordvest 
for Byglandsfjord i Aust-Agder. 

Den skisserte utbyggingen omfatter overfØring av nedbØrs feltet 
til Lisle Gyvatn (20 km2) til Gyvatn ved 9,5 ro permanent heving 
av Lisle Gyvatn. NedbØrsfeltet til Gyvatn er 48,3 km2. Avløpet 
herfra fØres i tunnel til Byglandsfjord hvor kraftstasjonen er 
tenkt plassert. På tilløpstunnelen tas avløpet fra Hovatn ned-
bØrsfelt (2,5 km2) inn som bekkeinntak . Det vil bli plassert dam-
mer mot elvene Skjerka i Gyvatn, Melåni i Lisle Gyvatn og Bøåni 
i Stemtjønn. 

Kraftstasjonen er tenkt plassert i fjell omlag l km nord for BØ 
i Bygland kommune, og vil nytte avlØpet fra 70, 1 km 2 nedbørsfelt. 
Kraftstasjonen vil utnytte et brutto fall på 362,5 mme110m Gy-
vatn og Byglandsfjorden og få en installasjon på 18 MW med sluke-
evne 6,0 m3/s. Midlere årsproduksjon er bere gnet til 71 GWh. An-
legget krever bygging av ca . 3,8 km tunneler og sjakter. 

5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging 

Lisle Gyvatn heves permanent 9,5 m. Melåni, Bøåni og Skjerka fra 
Gyvatn til Vassendvatn vil nærmest tØrrlegges. Ved Skjerkas sam-
lØp med Dåsåni reduFeres Skjerkas midlere vannføring fra 4 2 m3/s 
til 2 3 m3/s . Ved Dåsånis samlØp med Otra reduseres Dåsånis 
midlere vannføring fra 7 l m3/s til 5 2 m3/s. 

I det trange sundet mellom Sloa og Sandvatn i Gyvatn, vil isen 
kunne bli svekket når stasjonen kjØres. Det vil bli råk ved ut-
lØpet av kraftstasjonen i Byglandsfjord. Skjerka vil islegges 
tidligere enn nå . 



5 - 2 

På elvestrekninger med sterkt redusert vannfØring (Øvre del av 
Skjerka, Bøåni og Melåni) vil vanntemperaturen kunne variere 
raskere og mer i takt med lufttemperaturen. 

Klima (kartbilag 10) 

Det vil i kaldværsperioder vinterstid dannes frostrøyk over råken 
i Byglandsfjord ved utløpet av kraftstasjonen. Skjerka vil bli 
islagt tidligere. Kaldluftsdrenering langs det islagte vass-
draget kan gi lavere lufttemperatur langs vassdraget på forvin-
teren. De lokale klimaendringene vil knapt bli merkbare i be-
bodde deler av området. 

Naturvern (kartbilag 2) 

Området mister sitt lite påvirkede preg og verneverdige natur-
dokumenter får redusert verdi. Samlet vil områdets verdi som et 
mulig type- og landskapsvernområde bli sterkt redusert. 

(kartbilag 3) 

Utbyggingsinngrepene ved Lisle Gyvatn fØrer til at området mister 
sitt uberØrte preg og at karakteristiske og vakre landskapsele-
menter demmes ned. Områdets verdi for friluftsliv reduseres be-
tydelig og Setesdal Vesthei får redusert sitt areal av tilliggende 
lite berØrte områder. 

Yi1t (kartbilag 4) 

Redusert vannfØring i Skjerka vil virke negativt for arter av 
vannfugler som er knyttet til vassdraget. 

Heving av Lisle Gyvatn vil føre til neddemming av gode beiteområ-
der for hjortevilt og et godt skogsfuglområde. Inngrepet fører 
også til neddemming av et viktig elgtrekk og et trekk som av og 
til nyttes av villrein. Inngrepet kan muligens fØre til Økt be-
stand av andefugler, vadefugler og spurvefugler p.g.a. Økt pro-
duksjon av næringsdyr. 
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E!§t (kartbilag 5) 

Skjerka mellom Gyvatn og Vassendvatn, vil bli nærmest tØrrlagt 
og dermed fisketom. I Vassendvatn, Skjerka og Dåsåni vil det 
antakelig bli redusert fiskeproduksjon. 

Heving av Lls1e Gyvatn fØrer til at viktige gyte- og oppvekst-
områder ødelegges. Dette vil redusere (evt. eliminere ) rekrut-
teringen til aurebestanden . 

Det er usikkert om enkelte brØnner som er avhengige av infiltra-
sjonsvann fra Dåsåni, blir berørt av utbygging. Ut over dette 
antas ikke vannforsyningsinteresser å bli berØrt. 

Resipientkapasiteten blir redusert i nedre del av Oåsåni. Dette 
kan gi nedsatt vannkvalitet med fare for begroing. Nedsatt resi-
pientkapasitet i Skjerka synes ikke å gi særlige negative virk-
ninger. 

Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Området er rikt på kulturminner fra forhistorisk tid til nyere 
tid. Konsentrasjonen av steinalderboplasser er sjelden. Ved 
tidligere reguleringer har en del av minnene fått noe redusert 
verdi. En ny regulering vil fØre til ytterligere Ødeleggelse av 
kulturminner. Dessuten vil tØrrlegging av elver og redusert vann-
føring fØre til at kulturminner med tilknytning til vann kommer 
ut av sin sammenheng. 

En utbygging vil gi små arealmessige konsekvenser. For jord-
bruket og skogbruket kan anleggsveier utlØse dyrkingsjord og 
produktiv skogsmark . Redusert vannfØring i Skjerka og Dåsåni 
kan imidlertid gi negative virkninger. Samlet antas en utbyg-
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9in9 å være negativ for jordbruket og skogbruket i området. 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

Utbygging vil være positivt for et forsumpet område ved Oås!ni, 
nord for Støylen. Det er ikke kjent flom- eller erosjonsproble-
mer i Skjerka, MelAn! og Bøåni. 

Transportinteresser antas ikke å bli berørt ved utbygging . 

En utbygging av kraftprosjektet vil få beskjeden virkning for den 
regionale Økonomien. Dette gjelder også for Bygland kommune. 
r inntekts-, forrnue- og eiendomsskatt fra kraftanlegget kan en 
regne med at Bygland får mellom 0.9 og 1.3 mill. kr. pr. år. Dette 
er mindre enn det kommunen mottar i skatteutjamningsmidier. Den 
Økonomiske effekten for kommunen kan derfor bli liten, idet en 
risikerer at skatteutjamningsmidlene blir redusert tilsvarende. 
I tillegg til dette kommer imidlertid inntekter fra konsesjonsav-
gifter og eventuelle gevinster fra salg av konsesjonskraft. 
Anlegget vil under utbyggingsperioden på 3 år, i gjennomsnitt 
sysselsette ca. 21 personer fra Bygland og regionen forØvrig. 
Det kan regnes med l varig arbeidsplass ved kraftanlegget . 



)amkztplan OMRAoEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 72 Gyvatn Alternativ: Vassdrag: 115 Otra 
Fylk o(r) - Aust- og Vest-Agder Kommune(r): Bygland, Evje og Hornnes, Åseral. 

Maks. ytelse (MW) : 18 Spesifikk kostnad \k r./kWh) : l, 83 (pr . 1. 1.82) 
MIIJlere iirsproduksjon (GWh/ år) . 71 Kostnadsklasse: Il B (pr.1.1.82) 

Bruk erinteresse/tema 1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

3 Data -
grunn -

"9 

4 Merknader 

Naturvern *** s 
_ _______ _ I-__ _______ -1 

** Middels negative C Vilt 

Fisk ** Middels negative o 
Vannforsyning 

Vern 11101 forurensning ative C 
Kulturminnevern negative B +--+---------1 
Jord- og skogbruk lve B 

Reindrift int. 
- ------

Flom - og erosjonssikring ive c 
Transport Ingen int. 

Is og vanntemperatur 

Klima C 

Regionaløkonomi Anlegget vil under utbyggingsperioden på 3 år i gjennansn. syssel-
sette 21 personer fra regionen. Det regnes med en varig arbeidsplass. Skatteinn-
tektene ventes ikke å overstige det kommunen mottar i skatteutjamningsmidler, 
men konsesjonsavgifter, salg av konsesjonskraft og evt. næringsfond kan gi 
positive effekter. 

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets genereUe 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
c r ct nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
Ilaturvern og friluftsliv. 

Klassifiserings/lOkke/: 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Fort'lop/ge konsekvenser av evt. u/bygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurderi ng av prosjektet isolert_ Konsekvensvurderingene vil/kan for flere Interesser/temaer endres nar 
rrO$jektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende kl<lssifiseringsnøkkel blir brukt : 

IJIfu , I 
SlUJit S!OAE MIOOELS 

INGEN 
Posl1 lve 

ELLER 
NEGAT IVE 

KONSEKVENSE A 
L ____ ---'--_ _ ---'--_ _ ---'--__ ---'--_ _ 

• NHiAfiVE KONSEKVENSER POSOTIVE KONSH VENSUl 

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

MIODns 

• 
S!OAE 

MECE! 
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 sjefing. 
Haakon Haga, NVE-Forbygningsavdelingen. 1983. 

Friluftsliv . Fagrapport utarbeidet av frilufts - og natur -
vernkonsulent Aud Castberg, Fy lkesmannen i Aust - Agder, 
Miljøvernavdelingen. 1983. 

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

Jordbruk og skogbruk. Fagrapport utarbeidet av Fylkesland-
brukskontoret i Aust - Agder. 1983. 

Klima. Fagrapport utarbe:i det av statsmeteorolog Eirik J. 

Førland, Det norske meteorologiske institutt. 1983. 

Kulturminnevern. Fagrapport utarbeidet av pros jektleder 
Anne-Berit ø. Borchgrevink og fagkonsulent Lil 
Gustafson, Miljøverndepartementet. 1983. 

Naturvern. Fagrapport utarbeidet av cand.real. Erik Blomdal, 
Fylkesmannen i Aust-Agder. 1983. 

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

Vannforsyning og vern mot forurensning. Fagrapport utarbeidet 
av prosjektmedarbeider Tom Egerhei , Fylkesmannen i 
Aust-Agder. 1983. 
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Vasskraftprosjektene (kap. 3). Utarbeidet av Sivilingeniør 
Lindboe A/S, Kristiansand. 1983. 

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

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