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l DAsVATN. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN. 

I.l Naturgrunnlag 

Utbyggingsprosjektet er lokalisert til Skjerkavassdraget i 
Evje og Hornnes kommune, ca. 14 km nordvest for Evje sentrum. 
Utbyggingsprosjektets beliggenhet framgår av fig. l neste 
side. 

1.1.2.1 Berggrunnsgeologi 

Feltet tilhører det store sørnorske grunnfjellsområdet. 
Overveiende består berggrunnen av granittiske gneiser innen 
det såkalte Agderkomplekset. 

Dåsvassdalen følger en skyvegrense som kan følges videre 
mot nordvest i Fiskardalen. Skjerkas nedbørfelt krysses 
av to skyvegrenser. 

1.1.2.2 Geomorfologi 

Dåsvassdalen og dens nordlige fortsettelse i Linddalen 
og Fiskardalen er en meget markert dal med stort relativt 
relieff til omkringliggende heieflate. Denne heieflaten 
regnes å være del aven gammel (paleisk) overflate dannet 
under andre klimatiske forhold før istiden. Skjerkas dal-
føre er mindre utgravd av isen og har derfor mer felles med 
den gamle overflaten. Dalformen kan dels minne om en V-for-
met dal, selv om det er lite løsmasser der. Skjerkas dal-
føre er hengende i forhold til Dåsvassdalen, men ved elve-
løpet er det dannet et tilpasningsgjel. Elva danner her 
Hunsfoss. 

i 
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1.1.2.3 Kvartærgeologi 

I denne delen av Sør-Norge var isbevegelsen i store deler 
av siste istid rettet mot sør med visse lokale variasjoner. 
Dvs. at isen har fulgt og utviklet de store nord-sør-gående 
dalsystemene. Nede i Dåsvassdalen ligger det relativt 
store avsetninger av løsmateriale. Disse er overveiende av 
breelv-opprinnelse fra avsmeltingsfasen på slutten av siste 
istid, og flere ulike avsetningsformer knyttet til stille-
stående is er representert: Eskere, kameterasser og dødis-
groper. 

I tida etter siste istid har løsmassene vært utsatt for flu-
vial aktivitet som erosjon, transport og avsetning. Krok-
sjøer og meandere i Dåsåni vitner om løpsforandringer. 

Utenfor Dåsvassdalen er det lite løsmasser, men torv og litt 
morenemateriale dekker berggrunnen delvis. 

Det foreligger ikke meteorologiske data fra selve nedbør-
feltet. Nærmeste målestasjon er Byglandsfjord. Normal års-
nedbør i nedbørfeltet er 1200-1600 mm, med mest nedbør i 
sørlige og høyereliggende områder. Nedbørmengden på Byg-
landsfjord er normalt minst i mars med 55 mm og størst i 
november med 170 mm. I perioden f.o.m. april t.o.m. sep-
tember er det normalt 63 døgn med mer enn l mm nedbør, hvor-
av 20 døgn har mer enn 10 mm nedbør. 

Månedsmiddeltemperaturen på Byglandsfjord er normalt under 
oac f.o.m desember t.o.m. mars. Varmeste måned er juli 
med normal middeltemperatur på 15,9 a C. I alle årets måne-
der, unntatt juli, kan temperaturen komme under oac. 

Vekstsesongen - definert som antall dager med døgnmiddel-
temperatur over 6 a C - er omkring 170 dager på Byglandsfjord. 
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Skjerkas nedbørfelt fra dammen mot utløpet av Gyvatn til 
samløpet med Dåsåni, er 55 km2

• Dåsåni (inkl. Skjerka) 
har et nedbørfelt på 109 km2 ved utløpet av Otra. Midlere 
avrenning i nedbørfeltene er 43 1/km2 .s. Dette innebærer 
at midlere vannføring i Skjerka ved samløpet med Oåsåni er 
ca. 2,4 m3 /s og midlere vannføring i Dåsåni ved utløpet i 
Otra er ca. 4,7 m3 /s. Vannføringen i Skjerka er karakteri-
sert ved stor vannføring i snøsmeltingen og lav vintervann-
føring. 

Skjerka har en sur og næringsfattig vannkvalitet. 
i oktober 1983 viste pH 4,6. 

Målinger 

Berggrunnen i området består av tungt forvitrelige grunn-
fjellsbergarter som frigir lite næringsstoffer og har liten 
nøytraliserende virkning på sure komponenter. 

Naturgeografisk hører området til Sørlandets furu- og bjørke-
skogsregion, men grenser mot både Setesdalsheiene i fjell-
regionen og nedre Telemark og Agders skogområder i den lavt-
liggende blandingsskogregionen. 

Vegetasjonen er variert, forekomst av eik, som er vareme-
krevende, og fjellbjørkeskog viser at det er betydelig lokal-
klimatisk variasjon. Magre vegetasjonstyper dominerer areal-
messig, bærlyng-barblandingsskog på sand og grus avsetninger 
i dalbunnen, røsslyng-skinntryte-furuskog i veksling med 
skinntryte-sumpskog og fattigmyr høyere oppe. Skogen er 
glissen over 400 m.o.h., og det er vanskelig å fastslå hvor 
høyt skoggrensene går, men 650 m.o.h. er nok nær barskog-
grensa, og 750 m.o.h. nær skoggrensa. Vannene er nærings-
fattige, men myrene viser variasjon både i utforming og 
næringstilgang. I tillegg til flatmyr og bakkemyr finnes 
også initialstrengmyr, og mellommyr i tillegg til fattigmyr. 
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Oppdyrking setter sitt preg på noe av dalbunnen, men det 
er også partier med lite påvirket vegetasjon i dette høyde-
laget. Skogsdriften har satt spor i alle deler, men virk-
ningene varer lengst i høyereliggende områder der også 
beitingen er sterkest. 

Arealfordelingen innen den del av nedbørfeltet som er aktuelt 
å utnytte til kraftproduksjon, framgår av tabell 1.1 og kart-
bilag 9. 

Tabell I.l Arealfordeling i Skjerkas nedbørfelt ned til 
Kronevatn. 

Fulldyrka og overflatedyrka mark 
Beite 
Dyrkbar mark 
Barskog, middels bonitet 
Barskog, lav bonitet 
Blandingsskog, middels bonitet 
Blandingsskog, lav bonitet 
Lauvskog, middels bonitet 
Annet areal (vann, myr, impediment) 

Totalt 

15 
8 

dekar 

" 
0,2 km 2 

0,2 " 

9,3 
2,1 
1,5 
0,4 

31,8 

45,5 

" 
" 
" 
" 
" 
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1.2 Samfunn og samfunnsutvikling 

Anleggsvirksomheten vil foregå i Evje og Hornnes kommune. 
Dagpendlingsområdet består i tillegg til Evje og Hornnes av 
kommunene Iveland og Bygland. Som fellesbetegnelse på kom-
munene i dagpendlingsområdet brukes heretter "regionen". 

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

Ar Iveland Evje og Hornnes Bygland Regionen 

1900 1068 2120 2149 5337 
1946 1088 3082 1954 6124 
1970 757 2930 1552 5239 
1980 1010 3257 1554 5821 
1982 1119 3415 1549 6083 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell 1.3 Naturlig tilvekst, flyttin? og samla tilvekst i 
gjennomsnitt for o 1980-82. arene 

Iveland Evje og Hornnes Bygland Fylket 

Naturlig 
tilvekst 1,0 0,5 -0,4 0,3 

Netto 
flytting 5,1 1,7 0,3 1,0 

Samla 
tilvekst 6, l 2,1 -0,1 1,2 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Sl-o , 
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Av tabellene 1.2 og 1.3 framgår at Bygland har hatt liten 
endring i folketallet fra 1970 fram til 1982, mens Iveland 
og Evje og Hornnes har hatt økning i folketallet i denne 
perioden. 

Bygland har negativ naturlig tilvekst i folketallet pga. at 
en stor andel av befolkningen har høy alder (over reproduktiv 
alder). Folketallet i kommunen er opprettholdt ved innflyt-
ting. I Iveland har det vært svært stor innflytting de 
Senere år. Evje og Hornnes har også hatt relativt stor inn-
flytting de senere år (jfr. tabell 1.3). 

I henhold til prognosen i tabell 1.4, vil Evje og Hornnes og 
Bygland ha relativt stabilt folketall fram mot år 2000, mens 
Iveland ventes å få relativt stor vekst i folketallet i 
perioden. 

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. 

Tabell 1.4 Folketallet i kommunene pr. 31.12.1982 og fram-
skriving av folketallet i kommunene, fordelt på 
aldersklasser. Alt. Kl 32 - Naturlig tilvekst 
pluss flytting ut fra flyttetendensen siste 3 år. 

1982 1990 2000 

0- 16- 0- 16- 0- 16-
Kommune Tot 15 66 67+ Tot 15 66 67+ Tot 15 66 67+ 

Iveland 1119 30 59 Il 1325 31 59 10 1596 27 64 9 
Evj e og Homn 3 415 2 5 6 O 15 
Bygland 1549 21 58 21 

3515 22 63 15 
1638 22 58 20 

3487 21 64 15 
1663 22 62 16 

Regionen 6083 25 60 16 6478 24 61 15 6746 23 63 14 

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Det er ingen bosetting innenfor den delen av nedbørfeltet 
som er aktuelt å utnytte til kraftproduksjon. Bosettingen 
langs Skjerkavassdraget er knyttet til grenda Uleberg i 
Evje og Hornnes. Skjerka renner sammen med Dåsåni like sør 
for Uleberg. Det er spredt bosetting i hele dalføret 
og folketallet i dalføret var ca. 430 i 1980. Dåsåni munner 
ut i Otra ved Dåsnes tettsted i Evje og Hornnes. 

Anleggsområdet ligger ved sørenden av Dåsvatn ca. 2 km nord-
vest for grenda Uleberg. Det går fylkesvei forbi anleggsom-
rådet. 

Fra anleggsområdet er avstanden til Evje sentrum ca. 14 km, 
til kommunesenteret birketveit i Iveland ca. 35 km og til 
Bygland sentrum ca. 45 km. 

Av tabell 1.5 framgår fordelingen av de yrkesaktive på ulike 
næringer i kommunene i regionen. 
kommunene framgår av tabell 1.6. 

Arbeidskraftregnskap for 

Tabell 1.5 Yrkesaktive, 16 år og over, etter næring og kjønn, 
1970 (i parentes) og 1980. Over 500 timer. 

Prosent i nærjnqsgrupper 
-------------------------------------------------
Prlmæt- Bergv. Byggl Vareh. Transp. Off Ipr i v. 

Kommune Menn Kvinner Totil1t n.1:I-:i ng lnd. anl. m.m. tjeneste 

Iveland 249 (20 l) 91( 74) 340 (275) 16(43) 27 (16) 15 (10) 10 (4 ) 9 (11) 21(12) 
Evje og 
Hornnes 759 (851 ) 412(359) 1171(1210) 10 (20) 10 ( 10) 11 (12) 10 (8) 6 ( 8) 52 ( 39) 
Bygland 313 (401 ) 209(23fi) 522 (637) 18(33) 11 (8 ) 10(16) 6 (5) 10 (8 ) 44 ( 27) 

Regionen 1321(1453) 712(669) 2033(2122) 13 (27) 13(10) 12 (13) 9 (6 ) 8 (8 ) 45(32) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fylket 20937(21839) 10877(8253) 31814(30092) 7(14) 24(24) 12(11) 12(11) 11(14) 34(22) 

Kilde: Fo1ke- og boligtellingene 1970 og 1980. SSB. 



l 8 

Tabell 1.6 Arbeidskraftregnskap for kommunene. 
Alle tall for 1980. 

Tilbud arb.kraft 
- Arbeidsløshet 
Sysselsatte bo-
satt i kommunen 
- Utpendling 
+ Innpendling 
Ettersp. arb.kraft 

Iveland 

344 
4 

340 
181 

57 
216 

Evje og Hornnes 

1191 
20 

1171 
171 
154 

1154 

Kilde: Folke- og boligtellinga 1980. SSB. 

Bygland 

529 
7 

522 
70 
85 

537 

Fra 1980 til 1982 har det vært økning i arbeidsledigheten 
i regionen, fra 31 til 40 i gjennomsnitt for året. 
Relativt har økningen vært størst i Iveland. Bygland er 
imidlertid den av kommunene i regionen som antas å få størst 
sysselsettingsproblemer i årene framover. For å opprettholde 
nåværende status på arbeidsmarkedet antas det å være nødvendig 
med tilførsel av 22 arbeidsplasser pr. år fram til 1987. 
Bygland har på bakgrunn av nedtrapping ved Landskogen (Diakon-
forbundets hjem for psykisk utviklingshemmede) og nedleggelse 
et et par bedrifter, fått spesiell høy prioritet i fylkets 
distriktspolitikk. 

I regionen er sysselsettingen i primærnæringene om lag halvert 
i perioden 1970-1980. Primærnæringene hadde i 1980 i gjennom-
snitt 13 % av de sysselsatte i regionen (jfr. tabell l.S). 

Totalt jordbruksareal i regionen er 16 883 da, hvorav ca. 
89 % er fulldyrka. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er ca. 
43 daa. Kun 8 % av brukene har mer enn 100 daa jordbruks-
areal. Størstedelen av brukene har noe skogareal i tillegg. 
For 29 % av eiendommene er skogarealet mindre enn 250 daa, 
mens 33 % av eiendommene har mer enn 1000 daa. 
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Tabellen under viser at deltidslandbruk er vanlig i regionen. 
Kun på ca. 36 % av brukene kommer mer enn 50 % av nettoinn-
tekten fra gårdsdriften. 

Antall Andel av familiens nettoinntekt som kommer fra bruket 
bruk prosent 

10-49 50-89 90+ 

389 125 122 71 71 

Kilde: Landbrukstellinga 1979. 

Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet hadde om lag 
25 % av sysselsettingen i regionen i 1980, mot ca. 23 % i 1970. 
I 1982 var 31 personer med tilhørighet i regionen ansatt ved 
kraftutbyggingsarbeider i øvre Otra. Regionen har samlet et 
stort antall bedrifter og selskaper som en evt. kraftutbygging 
vil kunne dra nytte av. Bedrifter og selskaper innen regionen 
vil kunne utføre nødvendig transportarbeid. Det samme gjelder 
levering av sand, pukk, grus og tømmerprodukter samt entrepre-
nørvirksomhet. 

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. 
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Tabell 1.7 Kommuneregnskaper 1981. 

Folketall 
31.12.1981 

Skatter og 
alm. avigfter 

Skatteutjamn. 
Overf. til 
undervisn. 

Driftsinnt.* 
Driftsutg.** 
Utg. nybygg/ 

nye anlegg** 
Lånegjeld 

Renter/avdr. 
% av skatter 

i 

og skatteutj. 
% tilskudd 
undervisn. 

Iveland Evje og Hornnes 

1042 3358 
(kr. pr. innbygger) 

3621 
1919 

1470 
10240 

9265 

1806 
7566 

33 

80 

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. 

Boligbyggingen l kommunene har variert noe fra år til år, jfr. 
tabell 1.8. 

Tabell 1.8 Leiligheter tatt i bruk. 

Iveland Evje og Hornnes Bygland 

1978-80 24 39 23 
(gj.snitt) 
1981 16 39 16 
1982 15 38 16 

Kilde: Fylkesplan for Aust-Agder 1984-87. 
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En evt. kraftutbygging vil hovedsakelig gi virkninger i 
Evje og Hornnes kommune. Planlagt boligreisning i kommunen 
for perioden 1983-85 er gjennomsnittlig 38 boliger pr. år. 
Vannforsynings- og avløpsnettet i kommunens sentrale områder 
(Evje tettsted - Oåsnes), er dimensjonert for å kunne ta imot 
en vesentlig økning i antall boliger. 

Kommunen har tilrettelagt industriareal på Verksmoen (168 daa) 
like sør for Evje sentrum. 

Skolesektoren i kommunen er godt utbygd. Utover grunnskole-
nivået er det også tilbud innen den videregående skole, på 
allmennfaglig studieretning. 

Evje tettsted fungerer som et senter for hele Setesdalsregionen 
og varehandelsektoren i kommunen er godt utbygd. 
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2 BRUKS FORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 

Gyvatnmagasinet tappes i dag ut i vintermånedene. Dette 
medfører ustabile isforhold i Skjerka, og til dels Vassend-
vatn. Dette vanskeliggjør bruk av isen ved tømmertransport. 

på Vetrehusvatn kan en regne med stabile isforhold om vin-
teren og det meste av våren. Vetrehusvatn nyttes i dag som 
vinterdriftsvei ved skogsdrift i området. 

Dåsåni har lite fall fra Dåsvatn til Otra og er her vanlig-
vis stabilt islagt. Observasjoner fra 1950 ved Dåsnes bru 
viser at elva i median er helt islagt 11. desember og helt 
isfri 17. april. 

2.1 Naturvern (kartbilag 2) 

Dåsvassdalen er en sidedal til Setesdal og ligger i nivå 
med denne, mens Skjerkas dalføre er en "hengende dal" mot 
Dåsvassdalen. Hunsfossen i Skjerkas elvegjel markerer over-
gangen mellom disse delområdene. Landskapet er meget ulikt 
i de to dalene. Dåsvassdalen er en markert U-dal med rela-
tiv høyde på 350 m. Den er gravd ut langs en skyvesone i 
berggrunnen. Skjerkas dalføre har slakere lier, høydefor-
skjellen til de nære åsene er 100-250 m og landskapet har 
et roligere og mer avrundet preg. Dalen krysser to skyve-
soner. Mager vegetasjon dominerer og skogen er glissen. 
Det er lite mineraljord, mye bart fjell, vann og myr i 
Skjerkas nedbørfelt, mens det er tett skog, store sand- og 
grus avsetninger og lite vann og myr l Dåsvassdalen. I Dås-
vassdalen er det noen gårder og det er tatt ut sand og grus 
enkelte steder, uten at det preger dalen. Omleggingen av 
fylkesveien fra Støylen til Uleberg vil gjøre veien mer 
framtredende uten at landskapets særtrekk endres. 
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Det går også vei langs Skjerka, inn til Vassendvatn, der 
det er noen hytter. Hogst og beiting preger vegetasjonen 
langs Skjerka. Gyvatn er regulert 3 m. Det planlegges 
overføring av Gyvatn mot Byglandsfjord slik at Skjerka får 
redusert vannføring. Delområder gir likevel inntrykk av å 
være lite påvirket. Flere plantegeografisk interessante 
arter forekommer, de nordlige artene blodmose og skjetorv-
mose, den østlige gullklomose og skogjamne er alle sjeldne 
i regionen. Grannjamne som også vokser her, er meget 
sjelden og regnes som sårbar i Norden. Disse artsforekom-
stene og fint utviklete myrer representerer store botaniske 
verdier. 

Dåsvassdalen har et særpreget landskap. Dalen likner en 
hoveddal i form, men har bare en liten elv. Elva står i 
kontrast til mange andre ved å ha mye løsmateriale å arbeide 
l. Løsmassene viser mange fine avsetningsformer. Hunsfoss 
og tilpasningsgjelet er et særpreget landskapselement som 
naturlig oppfattes som en del av Dåsvassdalen. 

"l fjellplan for Setesdal Vesthei" er heiene nordøst for Dås-
vassdalen, og Skjerkas nedbørfelt nord for Kroni, foreslått 
som landskapsvernområde. 

Sør for Dåsvatn er det en markert esker. Dette er en sjelden 
avsetningsform i denne delen av landet. Den har derfor stor 
verdi for undervisning/forskning og som et naturdokument. 

Samløpsområdet mellom Skjerka og Dåsåni har interesse både 
i kvartærgeologisk (terrasser, grytehull) og fluvialgeomor-
fologisk (kroksjøer, erosjon/transport) sammenheng. I om-
rådet har det imidlertid allerede vært en del forstyrrende 
inngrep. 
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Forekomsten av grannjamne kan best sikres gjennom lokal 
planlegging, og kartfestes ikke, men er meget verdifull. 

Kringlemyr øst for Lauvåstjønn er regionalt verneverdig som 
typeeksempel på høytliggende heimyrer, og pga. plantegeogra-
fisk interessant artsforekomster. 

Myrområdet mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn er regionalt 
verneverdig som typeeksempal på myr preget av regelmessig 
oversvømmelse. Dette er den eneste registrerte myr i Agder 
der blåtoppfukteng er den dominerende vegetasjonstype. Det 
er også en viktig del av et våtmarksområde som i tillegg om-
fatter vegge vannene. Det har en regionalt viktig funksjon 
som hekkeområde og rasteplass for vanntilknyttet fugl. 

2.1.3 Referanseområder 

Lite påvirkete delområder med spesielle forekomster, har 
dels stor verdi ved å gi mulighet til dokumentasjon av 
arters miljøkrav. 

2.1.4 

Naturen i området er i store trekk typisk for regionen selv 
om den ligger nær tre andre regioner, og viser likhetstrekk 
med disse. Landskapsmessige, geologiske og botaniske sær-
trekk finnes. Dette medfører at en betydelig andel av den 
forekommende variasjon i regionen, finnes innen området. 
Flere myrer er vurdert som regionalt verdifulle typeeksempler. 
Tilsvarende gjelder løsavsetninger. Inngrepene er så bety-
delige at hele området under ett, likevel ikke er velegnet 
som typeområde, men enkeltdeler har stor verdi i regional 
sammenheng. 



2 4 

2.2 Friluftsliv (kartbilag 3) 

Skjerkas nedbørfelt har et landskap rikt på variasjon, mye 
bart fjell, myr og vann, bjørk- og furuskog. Deler av om-
rådet ligger så høyt at toppene er treløse. Det er mange 
små vann og Skjerka er med å gi landskapet liv, den danner 
bl.a. Hunsfossen. Det er lett å ta seg fram både sommer og 
vinter, for skogen er ikke tett, og landskapet er ikke for 
bratt, selv om det er kupert nok til å gi variasjon og mulig-
het for utsikt. 

Dåsvassdalen har tettere skog, mer kulturpåvirkning og mindre 
variasjon, selv om landskapet i seg selv er vel så særpreget 
som ved Skjerka. Dåsåni renner rolig gjennom dalen. 

Dyrelivet i begge områdene kan nok friste både jegere og 
folk som bare vil se, det er jevnt godt med matnyttig vilt 
og andre vanlige arter, men det forekommer også sjeldne 
arter. Det er lite fisk igjen, men i Dåsåni er det en tynn 
bestand av aure og det er satt ut bekkerøye i Vetrehusvatn/ 
Vassendvatn. Blåbærproduksjonen skiller seg neppe vesent-
lig fra det vanlige, men i Dåsvassdalen er det gode vilkår 
for tyttebær. 

Det går vei gjennom Dåsvassdalen og langs Skjerka til Vass-
endvatn, der det er noen hytter. Gyvatn er planlagt regu-
lert og overført slik at Skjerka får redusert vannføring. 
Langs Dåsvassdalen er det spredte gårdsbruk, ei kraftlinje 
og massetak. 

Området er ikke stort i seg selv, men ligger i utkanten av 
Setesdal Vesthei, og kan ses i sammenheng med dette fjellom-
rådet. 

Området egner seg til dagsturer både sommer og vinter, som 
utgangspunkt for lengre fotturer, til dyrelivsiakttakelse, 
kanopadling (Dåsåni), bading og til bærturer. 
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Området byr jevnt gode opplevelsesmuligheter og egner seg 
til allsidig friluftsliv. 

Området brukes først og fremst av grunneierne og hytteeierne 
om sommeren fordi veien opp langs Skjerka er stengt med bom. 
Aktiviteten er størst rundt Vassendvatn/Vetrehusvatn. Om 
høsten forekommer noe bærplukking i Oåsvassdalen og om vin-
teren brukes deler av området som dagsturmål for skiturer. 
Grunneierne jakter med vanlig intensitet på storvilt, men 
småvilt jaktes lite. Grunneierne fisker bekkerøye i Vass-
endvatn/Vetrehusvatn. 

I fylkesplanen for Aust-Agder er deler av Skjerkas nedbør-
felt vurdert som et regionalt viktig friluftslivsområde, men 
av økonomiske hensyn foreslås ikke spesielle tiltak for til-
rettelegging for friluftslivsutnytting. 

Evje og Hornnes kommune har utarbeidet delgeneralplan for 
denne delen av kommunen. Oalføret til Skjerka er her vur-
dert som egnet til hyttebygging og heiene øst for Skjerka 
forutsettes brukt som turområde. 

Nedbørfeltet grenser til Gyvatnområdet som er planlagt som 
artilleri-skytefelt for landsdelen. 

Åsene nordøst for Oåsvassdalen og Skjerkas dalføre innenfor 
Kroni, er foreslått vernet som landskapsvernområde, jfr. 
Fjellplan for Setesdal Vesthei, NOU 1974:39. 

Grunneiere og hytteeiere har ikke alternativer for sitt 
friluftsliv, men tilreisende kan bruke østsida av Setesdal, 
eller reise lenger mot vest i Oåsvassdalen og over mot Åse-
ral. Områder ved Riksvei 9 vest for Evje kan også gi noen-
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lunde tilsvarende opplevelsesverdi, men det sistnevnte om-
rådet har ikke den samme sammenhengen med større fjellom-
råder. 

Området er av regional interesse for vanlig turbruk, både 
om sommeren og vinteren. Det brukes mest av grunneierne 
og noen hytteeiere i dag, men forholdene ligger til rette 
for at området kan få økt betydning i framtida. Alterna-
tive områder finnes, men de mest ettertraktede er allerede 
godt utnyttet. 

2.3 Vilt (kartbilag 4) 

Elgbestandene i Evje og Hornnes kommune er tynne, men økende. 
Store deler av nedbørfeltet er egnet som helårsbiotoper for 
elg. Det er ganske gode bestander av rådyr i Evje og Horn-
nes kommune. I Dåsvassdalen er det godt beite for elg og 
rådyr. I den senere tid har det blitt etablert en fåtallig 
fast stamme av hjort i området. 

Det finnes mink, mår og rev i området. Spor av gaupe og kan 
hende også ulver registrert. Bever finnes i hele området. 
Harebestanden innenfor nedbørfeltet er god. 
i bra bestander. 

Orrfugl finnes 

Av rovfugler som trolig hekker i området må nevnes kongeørn, 
og hornugle. er også observert. 

Kongeørn og hubro er begge klassifisert som sårbare i norsk 
og nordisk sammenheng. 

Fuglefaunaen i nedbørfeltet ser likevel ut til å være arts-
fattig både i hekke- og trekkperiodene. Totalt er 58 fugle-
arter registrert i området til nå. Et par lokaliteter skil-
ler seg positivt ut fra totalinntrykket. Et våtmarksområde 
mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn ble i "Utkast til verne-
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plan for våtmarksområder i Aust-Agder" foreslått lagt ut 
til fuglefredningsområde. I sluttbehandlingen 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 enkeltbekkasin, stokkand, kvinand. 
Ellers finner en storlom og (utsatt i 1980) i 
området. Det er fine andebiotoper langs Skjerkavassdraget. 

og tretåspett hekker i området, trolig også torn-
og gråspett. Den siste er regnet som en sårbar art 

i norsk og nordisk sammenheng. 

Faunaen i området synes å være nokså representativ for hei-
områdene i midlere høydelag på Sørlandet, men det er lite 
innslag av typiske høyfjallsarter og lavlandsarter pga. 
nedbørfeltets geografiske avgrensing. Gyvatn er regulert 
3 m og Skjerka har noe regulert vannføring. 

2.3.3 Referanseverdi 

Foruten den tidligere vassdragsreguleringen, er det også 
bygd et par veier inn til utkanten av området. En kjenner 
ikke til tidligere systematiske undersøkelser av dyrelivet, 
men området kan ha en viss dyregeografisk interesse. 

Områdets produksjonsverdi kan karakteriseres som middels 
både for jaktbare og ikke jaktbare arter. I deler av ned-
børfeltet synes likevel produksjonen av våtmarksfugl å være 
noe bedre enn det som er vanlig for Indre Agder. 
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2.3.5 Bruksverdi 

Områdets verdi som jaktområde synes å være omtrent som gjen-
nomsnittet for kommunen. Det blir gitt fellingstillatelse 
på ca. 8 elg årlig i området, ellers er de viktigste jakt-

objektene orrfugl 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 dette 
er trolig lite utnyttet. Fuglelivet, særlig i området Vass-
endvatn-Vetrehusvatn, har en viss betydning for naturopp-
levelser i forbindelse med allment friluftsliv. 

2.4 Fisk (kartbilag 5) 

Skjerkavassdraget er et av de mange vassdrag i Evje og 
Hornnes kommune som har mistet sin aurebestand på grunn av 
forsuring. For få år siden hadde vassdraget en stor og 
levedyktig bestand av aure som gav området stor verdi for 
flere brukergrupper. I håp om å bevare en god fiskelokali-
tet, er bekkerøye satt ut både i Vetrehusvatn, Vassendvatn 
og MykestøIsvatn uten helt å slå til. 

Det er en bestand av småfallen aure i Oåsåni. 

Vannføringen i Skjerka er i dag påvirket av reguleringen 
av Gyvatn og vassdraget er tomt for aure. 

oåsåni må karakteriseres som representativt for fiskeførende 
vassdrag i indre deler av Sørlandet med aure som eneste 
naturlig forekommende fiskeart. 
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2.4.3 Referanseverdi 

Dåsåni er uberørt av tekniske inngrep og har en naturlig 
aurebestand. Dåsåni kan være av interesse som referanse-
vassdrag ved sammenliknende studier av aure- og bekkerøye-
bestander i sure vassdrag på Sørlandet. 

Skjerka synes i dag å være lite egnet som referansevass-
drag pga. regulert vannføring og manglende aurebestander. 

Dagens situasjon med fravær av aure og få gjenfangster av 
bekkerøye, gir Skjerkavassdraget svært liten produksjons-
verdi. Det er all grunn til å tro at produksjonen kan økes 
kraftig gjennom ulike kultiveringstiltak som motvirker lnn-
flyteIse av sur nedbør. En mener at bekkerøye kan gi godt 
tilslag og oppnå god vekst i vann med pH 4,6-4,7 dersom 
vannkvaliteten ellers er brukbar. Tall for potensiell av-
kastning av bekkerøye i norske vann har en ikke. 

Den aktuelle avkastningen i Oåsåni antas å være liten l 
dag. 

2.4.5 Bruksverdi 

Det bli drevet kultiveringsarbeid, hovedsakelig utsetting 
av bekkerøye, i Skjerkavassdraget. Det selges ikke fiske-
kort i området. Grunneierne disponerer fiskerettene. 

Grunneierne fisker noe med garn og stang i Dåsåni. 

Både Dåsåni og Skjerka er lett tilgjengelige fra vei. 
Kultiveringstiltak og utsetting av f.eks. bekkerøye i 
Skjerka vil sammen med salg av fiskekort øke vassdragets 
bruksverdi. 
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2.5 Vannforsyning (kartbilag 6) 

2.5.1 Bruksverdi 

I nedbørfeltet til Dåsåni og Skjerka er det bosatt ca. 430 
personer, hovedsakelig på Dåsnes ved den nederste delen av 
Dåsåni. Det er ingen bebyggelse innenfor den delen av ned-
børfeltet som er aktuelt å utnytte til kraftproduksjon. 

Vannforsyningen til bebyggelsen langs nedre del av Skjerka 
(Uleberg) og nedstrøms samløpet med Dåsåni (Støylen og Kal-
hovd) dekkes fra private brønner. 

Det tas ikke drikkevann fra Skjerka. Brønnene på Uleberg er 
plassert i lia ovenfor bebyggelsen. Bebyggelsen på Støylen 
og Kallhovd tar ikke vann fra Dåsåni, men fra brønner plas-
sert i lia ovenfor bebyggelsen. 

Det meste av bebyggelsen på Dåsnes er tilknyttet det kommu-
nale vannforsyningsnettet. En del husstander langs Dåsåni 
tar imidlertid 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 vannforsynings-
nettet. Det foreligger imidlertid ikke planer om dette. 

Mer aktuelt er det å øke tilknytningsgraden til det kommu-
nale vannforsyningsnettet for tettstedsbebyggelsen på oåsnes. 

For den spredte bebyggelsen på Uleberg, Støylen og Kallhovd 
er det ikke aktuelle alternative vannforsyningskilder. 
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2.6 Vern mot forurensning (kartbilag 7) 

2.6.1 Bruksverdi 

Vassdraget er i dag resipient for utslipp av avløpsvann fra 
spredt bebyggelse, tilførsel av forurensninger fra land-
bruket og arealavrenning (diffuse tilførsler). 

Det er ca. 810 daa dyrka mark fordelt på 41 gårdsbruk i 
nedbørfeltet til Dåsåni og Skjerka. 

Tettstedsbebyggelsen på oåsnes er tilkoplet det kommunale 
avløpsnettet som føres til renseanlegget sør for Fennefossen 
med utslipp til Otra. Den øvrige bebyggelsen i området har 
separate avløpsløsninger. 

Vassdraget er l dag lite påvirket av forurensninger. 

Det finnes i dag ingen alternativ til vassdraget som resi-
pient. Den spredte bebyggelsen langs Dåsåni og nedre del 
av Skjerka (Uleberg) vanskeliggjør tilknytning til det kom-
munale avløpsnettet. 

Det er aktuelt å øke tilknytningsgraden til det kommunale 
avløpsnettet for tettstedsbebyggelsen på Dåsnes. 

2.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Fra forhistorisk tid er det foreløpig registrert boplasser 
fra steinalderen og jernutvinningsplasser. De 11 stein-
alderboplassene ligger mellom Vetrehusvatn og Vassendvatn, 
langs Skjerka og ved utløpsosen til Dåsvatn. Man må regne 
med at det er mange flere lokaliteter fra steinalderen i 
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området. Ved Gyvatn som ligger rett nord for Vetrehusvatn 
er det registrert et stort antall boplasser, og funnmateri-
alet viser bruk av området i eldre såvel som yngre stein-
alder. Disse boplassene er noe utvasket ved tidligere opp-
demming av vannet, mens lokalitetene lengre sør er intakte. 

Sett i sammenheng med Gyvatn synes dette området å peke seg 
ut som særlig interessant og av stor vitenskapelig betydning 
for studiet av tilpasning i hele steinalderen, overgangen 
fra fangst til jordbrukstilpasning, kontaktveier mellom kyst 
og fjell. Bruken av heiområdene vest for Setesdal i denne 
perioden har man liten kunnskap om. 

Det er registrert 5 jernvinneplasser, som er lokalisert på 
samme måte som steinalderboplassene, nær elv og vann. 
Flere av dem ligger nær inntil steinalderboplassene, og et 
viktig spørsmål er om disse to kategorier kulturminner er 
spor etter samme kulturgruppe, og at vi har mulighet til å 
studere overgangen fra bruk av stein til redskaper og v6pen 
til bruk av Jern. Dette er et viktig kulturhistorisk pro-
blem-område som foreløpig er lite behandlet. Det er gode 
muligheter for å finne flere jernutvinningsplasser, og 
andre spor etter utmarksbruk i jernalderen. 

Kulturminnebestanden fra nyere tid er knyttet til gårds- og 
stølsdrift, til utmarksbruk og bruk av vassdrevne innret-
ninger. 

I en sørvendt li mellom Dåsåni og Skjerka ligger Uleberg-
grenda. Her finnes en nedlagt skole, som nå nyttes til 
grendehus, samt 6 gårdsanlegg. Et par av brukene er ned-
lagt og brukes til ferieformål. Her er bevart interessant 
gårdsbebyggelse fra årene omkring 1900. Byggeskikken er 
typisk for Aust-Agder. 
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Langs Skjerka ligger et støls- og utmarksområde bl.a. til-
knyttet Uleberggrenda. Flere steder bærer området preg av 
et utstrakt myrslåttebruk. på stølen Krona er vollen nylig 
ryddet og dyrket opp igjen. Husene brukes imidlertid ikke 
lenger og er i forfall. på et myrlendt område der Dåsåni 
og Skjerka renner sammen,står tre utløer. De vitner om den 
sentrale plass myrslåttebruket har hatt i disse traktene 
helt opp til det siste. 

Ellers er det registrert rester både etter sag og kvern 
ved Skjerka. 

Kulturminnebestanden er svært rik og spenner over et langt 
tidsrom. Den har et stort kunnskapspotensiale av lokal og 
regional betydning. Minnene er typiske for denne delen av 
heiområdet samtidig som de arkeologiske minnene er sjeldne 
i en større regional sammenheng. De har stor pedagogisk 
verdi og opplevelsesverdi, og ligger nær vann og elv. En 
del av dem har funksjonell tilknytning til elva. Området 
er relativt lite berørt av moderne tekniske inngrep. 
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2.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

Tabell 2.1 Data for nedbørfeltet til Skjerka og Dåsåni 
sammenliknet med Evje og Hornnes kommune 
(etter Landbrukstellingene 1979). 

Nedbør- Evje og Hornnes 
feltet* kommune 

Antall bruk 41 231 
Jordbruksareal (dekar) 810 7150 
Prod. barskog (dekar) 29.620 162.660 
Lauvskog (dekar) 27.050 
Skogsavvirkning (1978) m3 1.630 20.160 
Storfe (melkekyr og ungdyr) 65 794 
Sauer (voksne og lam) 915 1735 
Slaktegris 118 
Verpehøner 2514 

* Grunnkretsene Vetrehus, Dåsvatn og Kallhovd-Uleberg. 

2.8.2 Jordbruk 

Husdyrhold (storfe og sau) og grasdyrking er viktigste pro-
duksjoner i området. Det har de senere årene foregått en 
betydelig utbygging av brukene i området. Det er reist 
flere nye driftsbygninger og eldre driftsbygninger er repa-
rert. Det har videre foregått nydyrking av flere hundre 
dekar jord i dalbunnen langs Dåsåni. 

Det er store utviklingsmuligheter for jordbruket i området. 
Arealet av dyrkbar jord er anslått til ca. 3000 dekar, hvor-
av ca. 290 dekar ligger ved VetrehusvatnjVassendvatn. Jorda 
er i stor utstrekning finkornet sedimentær sandjord som egner 
seg godt til de aller fleste jord- og hagebruksvekster. 
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Videre ligger arealene godt til for vanning og er derfor 
totalt sett svært verdifulle. Brukene har store heividder 
som strekker seg fra gårdene og opp imot 600-700 m.o.h. og 
det burde være mulig å øke antall sau i området. 

Ved vurdering av skogarealene i området, er det naturlig å 
skille mellom Dåsvassdalen og heiområdene nordenfor. 

I Dåsvassdalen er det meget gode vekstvilkår for furu. 
Bestandene består av rettvokst kvalitetsmessig meget godt 
tømmer. 

Heiområdene nord for Dåsvassdalen har lavere skogbruksmessig 
verdi pga. lavere produksjon og dårligere tømmerkvalitet. 
Klimaskadene blir større. Det er mye mer snØ og driftsfor-
holdene blir vanskeligere. En del av den store forskjellen 
mellom dalbunnen og heiområdene er blitt rettet på ved 
skogsveibygging. 

Utviklingsmulighetene for skogbruket i hele det omtalte om-
rådet er til stede så sant de økonomiske forholdene blir 
lagt til rette for det. Det er fortsatt store områder der 
det er behov for mer skogkulturarbeid for å øke produksjonen, 
og det er fortsatt behov for veier, spesielt traktorveier. 

2.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

2.10 Flom- og erosjonssikring 

Det er ikke kjent flom- eller erosjonsutsatte arealer langs 
Skjerka. 
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Et større areal (ca. 600 dekar) ved Dåsåni nord for Støylen 
er i dag forsumpet, men kan dyrkes opp dersom Dåsåni senkes 
på den aktuelle strekningen. Det er ikke kjent erosjons-
utsatte arealer langs Dåsåni. 

2.11 Transport 

Vetrehusvatn nyttes vinterstid som atkomst- og driftsvei 
for omkringliggende skogarealer. 

Vassendvatn og Skjerka nedstrøms Vassendvatn nyttes også 
som driftsveier ved skogsdrift vinterstid. Usikre isfor-
hold ved tapping av Gyvatnmagasinet vanskeliggjør imidler-
tid denne bruken. 

Tømmer som tas ut fra skogarealene på sørøstsiden av Vass-
endvatn, fløtes l dag fram tilopptaksplass ved sørenden 
av vannet. 
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3. VASSKRAFTPROSJEKTENE 

3.1 

utbyggingen er lokalisert til et område ca. l km 
nordvest for Evje i Aust-Agder Fylke. Nedbørsfeltet 
er på 45,5 km 2 og er det naturlige feltet til Skjerka. 
Feltet har et midlere årsavløp på 61,7 mill. m3 • 

Feltet er deler av restfeltet til Skjerka og er tid-
ligere vurdert pumpet til og utnyttet i 72 Gyvatn 
Kraftverk. Pumpingen ville gitt en innvunnet kraftmengde 
på 19 GWh, til en pris i overkant av 3,0 kr/kWh. 

på grunn av den høye utbyggingskostnaden ved pump-
ing ble alternativet forlatt, og planene omfatter 
nå kraftstasjon i dagen syd for Stemlona i Dåsvatn. 
Avløp direkte til Dåsåni. 

Vassendvatn demmes opp l m til kote 470 og senkes 
l m til kote 468. Det kanaliseres mellom Vassendvatn 
og Vetrehusvatn. Vetrehusvatn senkes med 2 m. 
Totalt magasinvolum blir 2,6 mill.m 3 . 

Kronevatn i Skjerka heves permanent l m til kote 
385, og tas inn i 73 Dåsvatn kraftstasjon, med utløp 
til Dåsåni. 73 Dåsvatn kraftstasjon får da et brutto 
fall på 196 m. 

Det er vurdert en alternativ plassering av kraft-
stasjonen ved å utnytte fallet mellom Myklestølsvatn 
og Dåsvatn (H brutto = 245 m). Dette alternativ synes 
for kostbart, og vil i det videre ikke bli nærmere 
omtalt. 

3.1 Kraftverkprosjekter 

3.1.1 

Bilag 3.1 - VV-skjema 
Bilag 3.2 - Kart 

73 Dåsvatn kraftstasjon 

Hoveddata: 

Installasjon: 
Produksjon: 
utbyggingskostnad (01.01.82) 

6,9 MW 
25,4 GWh 
46,0 mill.kr 

Kraftstasjonen er vurdert som stasjon i dagen, omlag 
200 m syd for Stemlona i Dåsvatn. stasjonen utnytter 
fallet mellom Kronevatn i Skjerka og Dåsåni. Brutto 
fall 196 m. 

Kronevatn heves permanent l m til kote 385, ved å 
bygge en betongdam i sydenden av vatnet. 
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3.2.2 
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Vassendvatn demmes opp med en betongdam like ned-
strøms utløpet. Ved en enklere kanalisering mellom 
Vetrehusvatn 0j Vassendvatn oppnås et magasinvolum 
på 2,6 mill. m . 

Inntaket til kraftstasjonen ligger like oppstrøms 
dammen i Kronevatn. Avløp til Dåsåni. 

Driftsvassveien mellom inntak og kraftstasjon be-
står av 1590 m tunnel, 250 m fullprofilboret trykk-
sjakt og 290 m stålrør. Avløp via kanal til Dåsåni. 

Utbyggingen krever bygging av omlag 3 km anleggs-
veger, som skal bestå når anlegget er sluttført. 

Verkets kapasitet blir 6,9 MW ved 4,3 m3/s tilsvarende 
en brukstid på 4000 timer. Produksjonen foreslås 
tatt ut over hele året. 

Hydrologi -

Vassmerker 

Spesifikt avløp for feltet er vurdert etter isohy-
dratkart for Sør-Norge utarbeidet av NVE. 

Månedsvis fordeling av avløpet er vurdert etter 
VM551 - Nedre Skjerkevatn. Vassmerket karakteriseres 
av lav vintervassføring og markert snøsmelting. 

Magasin 

M3.gasin FØr reguleri.'1g Etter regulering 

Areal NV HRV LR\! Vol um (mill ro3) 
(km2) Cemn. Serum. 

Vetrehusvatn/ 470/ 
Vassendvatn 1.37 469) 470 468 0,5 2,1 

I 

Merknader: 

Planimetrert fra topografisk kart M 1:50000 
Ingen loddinger i forbindelse med senkingen er fore-
tatt. 
Magasinprosent 7,1% 

Sum 

2,6 
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3.2.2.1 Vetrehusvatn/Vassendvatn 

Kartgrunnlag M 1:5000 

Reguleringsmagasin etableres i Vetrehusvatn og 
Vassendvatn. Vassendvatn foreslås hevet l m og senket 
l m i forhold til normalvannstanden (kt 469). 
Vetrehusvatn kanaliseres mot Vassendvatn og senkes 
2 ffi. Totalt magasinvolum blir da 2.6 mill. m3 

Det etableres en betong gravitasjonsdam i sydenden 
av Vassendvatn like oppstrøms avløpet til Skjerka. 
største høyde på dammen blir 5 m og lengde omlag 
20 m. 

Grunnforholdene i damaksen synes gode, med fjell 
i dagen. 

Total damvolum, 300 m3 . 

Senkning av magasinet gjennom kanalisering mellom 
Vetrehusvatn og Vassendvatn og kanalisering mot 
Skjerka. 

3.2.2.2 Kronevatn 

Kartgrunnlag M 1:5000 

Kronevatn heves permanent l m ved å bygge en inntaks-
dam i betong i utløpet mot Skjerka. 

Dammens største høyde blir 5 m og totalt omlag 50 m 
lang. 

Grunnforholdene i damaksen synes gode, med fjell 
i dagen. 

Totalt damvolum, 550 m3 . 
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3.2.4 

3.3 

3.3.1 
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Nedbørfelt - Avløp 

Feltets In..ntaks Areal Sr:esifikt Midlere avløp 

navn kote krn2 avløp 
ca m.o.h. 1/5 krn2 m3/s mill m3/år 

Vetrehusvatn 469,3 27,0 43 1,16 36,6 

Skjerka 385 18,5 43 0,8 25,1 

Sum 45,5 43 1,96 61,7 

Restfelter 
l 

Skjerka 9,5 43 0,41 12,9 

Dåselva 54,0 43 2,3 73,2 

Merknad: 

Inntakskote i magasin er beregnet i magasinets tyngde-
punkt. For øvrige NV. 
Alle felt planimetrert på kart M 1:50000 

Vassføring etter utbygging 

Bilag 3.4 
Profil av vassdraget ved utbygging. 

Vassveier 

Overføringer 

Fra-til 

Vetrehusvatn-
Vassendvatn 

Merknad: 

Type 

kanal 

Lengde 
(m) 

1000 

Tverrsn. 
(m 2 ) 

Fallltap 
(m/lOOO m) 

Kronevatn i Skjerka demmes opp til kt. +385 for per-
manent overføring til Dåsåni. 
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3.3.3 

3. 4 

3.4.1 
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Driftsvassveier 

Fra-til Type Lengde Tverrsn. Falltap 
(m) (m 2 ) (m/100 m) 

Kronevatn-
Svingsjakt tunnel 1. 590 7 0.03 

Svingsjakt fullpraf 
sjakt 250 1,7 0.32 

Trykksjakt-
Stasjon rør 290 0,8 1. 07 

Stasjon -
Dåsåni kanal 20 5 

Fallhøyder 

Kraftverk 
3 Dåsvatn Sum 

Overvann rrax/mill kote 385 

Undervann 189 

3rutto fall , middel (m) 196 

fall , middel (m) 191,6 

Teknisk beskrivelse 

73 oåsvatn kraftstasjon anlegges som stasjon i dagen, 
omlag 200 m syd for Stemlona i Oåsvatn. Stasjonen 
utnytter fallet mellom Kronevatn og oåsåni. 

på grunn av svært vanskelig trace for rørgate, er 
det i stedet vurdert fullprofilboret trykksjakt etter 
prinsippet pilot-opprømming. Fra bunn trykksjakt 
til stasjonen føres vannet i rør fritt opplagt i 
tunnel. 
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Det er regnet med installasjon aven Francis-turbin 
på 6,9 MW og slukeevne på 4,3 m3js, tilsvarende en 
brukstid på 4000 timer. 

Manøvrering 

Magasinet utnyttes som flomdempningsmagasin og ellers 
til døgnjukeregulering. Ellers må kraftverket kjøres 
på tilgjengelig tilløp. 

Beregningsmetode for produksjon 

Produksjon er ber egent etter midlertidig årsavløp 
minus flomtap. Driftssimulering er ikke utført. 



3 - 7 

3.4.4 Data for kraftverkene (uten restriksjoner) 

Kraftverk I 
73 Dåsvatr SiJITl I 

1.0 TTI.LØPSDATA 
NedbØrfelt (km2) 45,5 
Hidlere tillØp inklu-
sive flomtap ved inn-

take..'1e (mill m3/GI'fu) pl,7/27,6 
l'-1agasin (mill m3/%) 2,6/7,1 

2.0 STASJONSDATA 
j·lidlere brutto fallh. (m) 196 
Midlere e11ergiekv. 3 (kv';h/m ) 0,447 
ytelse ved midlere 
fallhØyde (t-fd) 6,9 

sl ukeevne ved 
midlere (m3/s) 4,3 
Brukstid (tirrer) 4000 

3.0 PffiDUKSJON 
vinterprod. (aill/år) 10,3' 
sOJcTærprod. (GI'Vh/år) 15,1 

t-lidlere ;?roduksjon (GI'Vh/år) 25,4 

4. TJrBYGGINGSKOSINAD 
inklusive 

7 % re..'1te i byggetiden 
(kostandsnivå 1.1.82) (mill kr) 46,0 

Utbyggingskostnad (kr/KlJh) 1,81 
Kostnadsklasse IIB 
Byggetid (ca år) l,5 

5.0 NEDENFDRLIGGENDE VERK 
t-lidlere energiekv • 0,388 
ø.<t produ1.::sjon (GI'ill/år) -

I 
I 
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Masseuttak. Anleggskraft.5amband. 

Anleggsveger 

Bilag 3.3 

Anleggsveger som vil bestå etter anleggsperioden 
blir bygd på følgende strekninger: 

Adkomst til dam Kronevatn 0.05 km (nyanlegg) 
Adkomst til dam Vassendvatn 0.35 km (nyanlegg) 
Vassendvatn - Vetrehusvatn 2.30 km (nyanlegg) 
Adkomst til kraftstasjon 0.20 km (nyanlegg) 

Totalt ca. 3 km nyanlegg 

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

Benyttet kartgrunnlag M 1:5000 

Øvrige transportanlegg 

Det er ikke forutsatt andre transportanlegg enn veger 
og tunnelsystem. 

Tipper. Masseuttak. 

Bilag 3.3 

Overskuddsmasser fra tilløpstunneler (ca. 12000 tfm3 ) 
tippes enten ved Hjerteflaten ca. 200 m nedstrøms 
inntaket, eller i Grasdalen ca. 400 moppstrøms inntaket. 

Overskuddsmasser (ca. 3000 tfm3 ) fra sjakt og rørgate 
tippes i kraftstasjonsområdet og benyttes eventuelt 
som fundament for koplingsanlegg. 

Overskuddsmasser fra damarbeider og kanalisering 
arronderes og søkes skjult under HRV. 

Anleggskraft - Samband 

Det forutsettes etablert 20 kV kraftlinje og telefon 
til alle hovedriggområder. 
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3.6.3 

3.7 

3.7.1 

3.7.2 
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Terskler 

Plan for terskler er ikke utarbeidet, men det antas 
at det kan være aktuelt å bygge terskler i Skjerka. 

Landskapspleie 

De i pkt. 3.5.3 beskrevne tipper som blir liggende 
synlige over HRV terreng arronderes, slik at de faller 
inn som en naturlig del av de omkringliggende terreng. 
Om nødvendig overflatebehandles tippene, slik at 
en naturlig vegetasjonsinnvandring er mulig. 

Restriksjoner 

Det er ikke forutsatt avgivelse av minstevassføring 
til overførte elver, eller andre restriksjoner i 
kjøringen av kraftverkene. 

Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknytning 

Innpassing i produksjonssystemet 

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

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

Linjetilknytning 

Bilag 3.3. 

73 Dåsvatn kraftstasjon kan tilknyttes nettet via 
en 23 kV linje til Evje Kraftverk. Herfra på en 132 
kV eller 300 kV linje, sammen med kraft fra Evje. 

Dessuten kan det legges opp til lokal forsyning på 
et 23 kV bygdenett fra 73 Dåsvatn kraftstasjon. 
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73 Dåsvatn kraftverk 

l. Reguleringsanlegg: 

Dam Vassendvatn 
Dam Kronevatn 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvassveier 

4. Kraftstsjon. Bygningsmessig 

5. Kraftstasjon. 
Maskinelt og el.tekn. 

6. Transportanelgg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder 

8. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

mill.kr 

0,6 
0,8 

15,3 

1,0 

11,6 

2,2 

1,0 

3,0 

3,1 

2,6 

2,5 

__ ---'-(_byg<J.e ______________ 3 

Kostnadsklasse IIB, 1.81 kr/kWh 
Beregnet etter midlere produksjon 

46,0 mill.kr ---
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

Konsekvensvurderingen i det følgende bygger på forutset-
ningen at avløpet fra Gyvatn overføres mot Byglandsfjord. 
for utnyttelse til kraftproduksjon (jfr. vassdragsrapport 
for prosjektet 115 72 Gyvatn). 

4.1 Virkninger på naturmiljøet 

4.0.1 Arealkonsekvenser 

Dammer. Det anlegges betong gravitasjonsdam mot utløpet av 
Skjerka ved Vassendvatn. Dammen får total lengde på ca. 20 
m og største høyde på 5 m. Mot utløpet av Skjerka i Krone-
vatn anlegges en betongdam for etablering av inntaksbasseng. 
Dammen får total lengde på ca. 50 m med største høyde på ca. 
5 m. 

Begge dammene vil endre landskapsbildet helt lokalt. 

er planlagt som anlegg i dagen på østsiden 
av Dåsvatn ca. 200 m sør for Stemlona. Kraftstasjonen vil 
bare endre landskapsbildet helt lokalt. 

Kanalisering vil bli utført mellom Vetrehusvatn og Vassend-
vatn for å oppnå 2 m senkingsregulering av Vetrehusvatn. 
Kanalen blir ca. 1000 m. Kanaliseringen medfører inngrep 
i et ellers lite berørt landskap og vil endre de hydrologiske 
forhold i våtmarksområdet mellom Vetrehusvatn og Vassendvatn. 

Det må gjennomføres mindre kanaliseringsarbeider mot utløpet 
av Vassendvatn for å oppnå l m senkingsregulering. Dette 
inngrepet antas i liten grad å påvirke landskapskarakteren. 

Kanalisering må også gjennomføres mellom Dåsåni og kraft-
stasjonen. Utløpskanalen blir ca. 20 m og vil i liten grad 
endre landskapets karakter. 
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Driftsvannveier planlegges som 1840 ro tunnel/trykksjakt 
fra inntaket i Kronevatn og 290 ro rørgate i stål videre 
ned til kraftstasjonen. Rørgata vil bli et lett synlig 
inngrep i landskapet og redusere landskapets opplevelses-
verdi . Av 
vannveiene 

landskapsmessig hensyn er det ønskelig at drifts-
i sin helhet utføres som tunneler (jfr. avsn. 

3 . 4.1). Massene fra sprengningsarbeidene blir totalt på 
ca. 15.000 m3

• Massene forutsettes anlagt i tipper 
(12.000 ml) ved Hjerteflaten eller Grasdalen i nærheten av 
inntaksbassenget og i tipp (3000 m3

) i kraftstasjonsområdet. 
Forutsatt god terrengmessig arrondering og tilsåing antas 
tippene å kunne tilpasses landskapet. Det bør imidlertid 
vurderes om tippmassene kan nyttes til å heve lavtliggende 
arealer langs Dåsåni. 

Anleggsveier. Det forutsettes bygd 3,0 km anleggsveier, 
hvorav anleggsveien mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn 
er 2,3 km . Denne veien representerer et inngrep · som vil 
redusere landskapets grad av uberørthet. De øvrige anleggs-
veiene vil i liten grad endre landskapets karakter . 

Overføringsnettet krever nyanlegg av 23 kV linje fram til 
Fennefossområdet (aktuell framtidig lokalisering av Evje 
kraftstasjon). Slik linjetraseen er skissert på kartbilag 
3.3, vil den berøre viktige skogområder . Det er av den 
grunn ønskelig med en evt. linjetrase lenger mot nord. 

Regulering av Vassendvatn med l m heving og l m senking med-
fører periodevis neddemming av et areal på ca. 140 dekar. 
Erosjon i reguleringssonen vil føre til utvasking av nær-
ingsstoffer og humusstoffer . Dette ventes imidlertid ikke. 
å gi vesentlige endringer i vannkvali t eten. 
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Det er i utbyggingsplanen forutsatt at Gyvatn overføres 
til Byglandsfjord. Dette innebærer at Skjerkas nedbørfelt 
reduseres fra 103,3 km2 til 55 km 2

• En utbygging inne-
bærer at det anlegges dam mot utløpet av Vassendvatn. 

Dette medfører periodevis sterkt redusert vannføring i 
Skjerka mellom Vassendvatn og inntaksdammen i Kronevatn. 
Skjerka vil videre få sterkt redusert vannføring på elve-
avsnittet mellom inntaksdammen og samløpet med Dåsåni. 
Den reduserte vannføringen medfører nedsatt resipientkapa-
sitet. Inngrepet antas imidlertid ikke å medføre nedsatt 
vannkvalitet i Skjerka. 

Dåsåni, mellom utløpet fra kraftstasjonen og samløpet med 
Skjerka, vil få stor økning i vannføring når kraftstasjonen 
kjører (268 % i forhold til l dag). Dette antas å gi en 
viss erosjon i dette elveavsnittet, men en har ikke godt 
nok grunnlagsmateriale til å vurdere dette i dag (jfr. også 
bilag 3.4). 

Overføring av Gyvatn mot Byglandsfjord innebærer at nedbør-
feltet til Dåsåni,ved utløpet i Otra,reduseres fra 157,3 km 2 

til 109 km 2
• Dette innebærer at midlere vannføring ved ut-

løpet i Otra i utgangspunktet er redusert fra ca. 6,8 m3 /s 
til ca. 4,7 m3 /s. I perioder med magasinfylling i Vassend-
vatn/Vetrehusvatn reduseres det resterende nedbørfeltet til 
82 km 2 som tilsvarer en midlere vannføring på ca. 3,5 m3 /s 
ved utløpet i Otra. 

I perioder med liten og jevn tapping av magasinene vil isfor-
holdene neppe påvirkes merkbart i noen del av vassdraget. 

I vintre med vedvarende kulde og lite tilsig må en regne med 
en kjørestrategi hvor det veksles mellom perioder med oppfyl-
ling av magasinene og stans av stasjonen, og påfølgende ut-
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tapping fra magasinene og kjøring av stasjonen. Dett vil 
kunne føre til en del uheldige konsekvenser for isforhol-
dene. på Vetrehusvatn/Vassendvatn kan det bli oppvanning 
og vanskeligere å ta seg til og fra vannene. Kanalen mel-
lom vannene vil gå åpen. I Skjerka vil isen bli svekket og 
det kan utløses isganger når tappingen starter. Det samme 
gjelder for Dåsåni hvor det vil være fare for isganger når 
stasjonen starter kjøring etter en periode med stans i drif-
ten. Hvorvidt disse isgangene kan medføre skader eller 
ulemper bør vurderes nærmere. 

Når det tappes fra Vetrehus/Vassendvatn, vil temperaturen 
i Skjerka nedenfor magasinene synke litt om sommeren og 
stige litt om vinteren. Disse endringene vil antakelig 
være mindre enn loe. 
endringer. 

I Dåsåni ventes ingen merkbare 

(kartbilag 10) 

Med unntak av selve strandbredden vil verken reguleringen 
av Vassendvatn/Vetrehusvatn, heving av Kronevatn, eller den 
reduserte vannføring i Skjerka fra Kronevatn til Dåsåni 
føre til lokale klimaendringer av betydning. I Dåsåni vil 
det bli mer usatbile isforhold på strekningen fra kraft-
stasjonsutløpet til samløpet med Skjerka. på steder der 
Dåsåni vil gå åpen vinterstid vil det like ved elvebredden 
bli litt høyere lufttemperatur og luftfuktighet, med øket 
mulighet for frostrøykdannelse i kaldværsperioder. Frost-
røyken vil imidlertid opptre relativt sjelden, og ha liten 
utbredelse utover selve elveløpet. 

4.1 Naturvern (kartbilag 2) 

4.1.1 Konfliktområder 

Regulering av Vassendvatn/Vetrhusvatn vil endre landskapets 
karakter og selv om myra mellom vannene preges av oversvøm-
melser vil vekstbetingelsene endres. Områdets verdi for de 
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trekkende og hekkende fugleartene vil reduseres i varierende 
grad og med ulik hastighet for ulike arter. 

Periodevis redusert vannføring i Skjerka fra Vassendvatn til 
Kroni vil minke verdien av elva som særpreget landskaps-
element. 

Dåsvassdalens landskapskvalitet vil reduseres noe ved at 
Skjerka nedstrøms Kronevatn, med Hunsfoss, praktisk talt 
tørrlegges. 

Det kan ikke ses noen positive effekter for naturvern-
interessene ved en eventuell utbygging. 

Kompensasjonstiltak kan ikke redusere de konfliktene som 
vil følge av utbygging etter de foreliggende planer. Det 
er ønskelig at driftsvannveiene i sin helhet utføres som 
tunneler for å unngå rørgate i dagen. 

VassendvatnjVetrhusvatn og myra mellom disse vannene er 
verdifulle i regional sammenheng for dyreliv og som et godt 
typeeksempel på myr preget av oversvømmelser. Regulering 
av vannene vil redusere områdets verdi for våtmarkstilknyt-
tet fugl og verdien av myra som typeeksempel vil gå tapt, 
for den avhenger av det naturlige variasjonsmønster i vann-
standen. 

Landskapsmessige særtrekk får redusert verdi ved utbygging. 
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4.2 Friluftsliv (kartbilag 2) 

4.2.1 Konfliktområder 

Tørrlegging av Skjerka ved Kronevatn, periodevis redusert 
vannføring fra Vassendvatn og regulering av Vassendvatn og 
Vetrehusvatn vil redusere opplevelsesverdien av Skjerka og 
de nærmeste omgivelser. Sterkt redusert vannføring i Huns-
fossen vil også redusere opplevelsesverdien av dette land-
skapselementet. 

Det kan ikke ses noen positive effekter for friluftsinter-
essene ved en eventuell utbygging. 

Minstevannføring i Skjerka vil minke skadene på opplevelses-
verdien. Det er dessuten ønskelig at driftsvannveiene i sin 
helhet utføres som tunneler. 

Skjerkas dalføre får redusert opplevelsesverdi, og blir neppe 
så attraktivt som friluftsområde etter en eventuell utbygging. 

4.3 Vilt (kartbilag 4) 

Våtmarksområdet mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn vil del-
vis bli liggende i reguleringssonen, og hele området får 
endret hydrologi. Dette kan gjøre området mindre egnet for 
de vadefugl artene og andefuglene som hekker i området nå. 

Skjerka vil få endret vannføring. Dette kan virke negativt 
for vannfugl knyttet til vassdraget. 
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Minstevannføring kombinert med terskelbygging langs Skjerka, 
kan minke de negative effektene for vannfugl langs vass-
draget. 

Gjennomføring av dette tiltaket vil ikke gi endret vurdering 
av verdiendring og konfliktgrad. 

En utbygging vil redusere områdets type- og referanseverdi 
og medføre redusert produksjon av våtmarksfugl. 

4.4 Fisk (kartbilag 5) 

Regulering av Vetrehusvatn og Vassendvatn sammen med periode-
vis tørrlegging avelveavsnitt i Skjerka, er de forandringer 
som i størst grad kan endre forholdene for fisk. Ved ustabil 
vannstand i Vetrehus-Vassendvatnmagasinet vil fiskens 
næringstilbud øverst i strandsonen bli endret. Flere bunn-
dyrgrupper som er viktig fiskeføde har sin hovedutbredelse 
på grunt vann og er følgelig svært utsatt for vannstands-
fluktuasjoner. Reguleringen kan også medføre tap av gyte-
områder i Vetrehus-Vassendvatn. Nedstrøms og oppstrøms 
Kronevatn, som permanent demmes opp, vil Skjerka etter regu-
leringen periodevis tørrlegges, mens deler av Dåsåni vil få 
økt vannføring. Endringene i Kronevatn og Dåsåni har trolig 
over tid liten betydning for fisk. 

Regulering av Vassendvatn og Vetrehusvatn vil medføre en 
ekstrabelastning for fisken i et område allerede svært ut-
satt på grunn av forsuring. Ved en eventuell overføring 
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av Gyvatn mot Byglandsfjord er det også trolig at for-
suringstendensen forsterkes ved at mindre surt vann, som 
før virket positivt i hele vassdraget, blir overført til 
Byglandsfjord. Selv om fiskebestanden i dag er liten og 
i tillegg satt ut, må derfor regulanten bekoste utsetting 
av fisk og videre bedre vannkvaliteten ved kalking i håp 
om at aure igjen kan etablere seg. En kalking i Vetrehus-
vatn/Vassendvatn-magasinet vil påvirke vannkvaliteten i 
hele Skjerkavassdraget. Dette kan muliggjøre en fiskeri-
messig restaurering også nedover i vassdraget, forutsatt på-
slipp av tilstrekkelig minstevannføring nedstrøms Vass-
endvatn. 

Slik situasjonen er i dag vil en regulering selv uten kom-
pensasjonstiltak, medføre liten fiskerimessig verdiendring. 
Det må imidlertid tas hensyn til at vassdraget bare for få 
år siden var en ypperlig aurelokalitet med stor produksjon 
av fisk og stor bruksverdi, og at dette etter all sannsyn-
lighet kan gjenskapes gjennom ulike kultiveringstiltak. 
En regulering av Skjerkavassdraget vil sterkt redusere 
muligheten til å utnytte den verdi området representerer 
ved nyetablering av fiskebestander. 

(kartbilag 6) 

Det knytter seg ikke vannforsyningsinteresser til Skjerka. 

En del husstander ved Dåsnes tar i dag drikkevann fra brønner 
langs elva. Brønnene forsynes med infiltrasjonsvann fra elva. 
Det er usikkert om redusert vannføring i Dåsåni vil få konse-
kvenser for drikkevannskvaliteten og/eller kapasiteten i 
brønnene, da vannstanden i nedre del av Dåsåni også påvirkes 
ved oppstuving av vann fra Otra. 
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Det vil ikke oppstå positive effekter for vannforsynings-
interessene ved en utbygging. 

Økt tilknytningsgrad til det kommunale vannforsyningsnettet 
er særlig aktuelt for de husstander som ligger innenfor det 
kommunale vannforsyningsområde på Dåsnes og ikke er tilknyt-
tet i dag. 

For å hindre senket grunnvannstand kan det også bli aktuelt 
med terskelbygging i Dåsåni. 

Vannforsyningsinteressene vil muligens få ulemper ved ut-
bygging. En har imidlertid ikke godt nok grunnlagsmateriale 
til å fastslå dette i dag. 

4.5.4 Behov for videre arbeid 

Det er ønskelig å undersøke hvordan grunnvannstanden langs 
Dåsåni varierer med vannføringen i vassdraget. 

4.6 Vern mot forurensning (kartbilag 7) 

Dåsåni mellom Otra og samløpet med Skjerka må oppfattes som 
et konfliktområde. Periodevis redusert vannføring vil med-
føre redusert resipientkapasitet og muligens nedsatt vann-
kvalitet i dette elveavsnittet. 

Det er aktuelt å øke tilknytningsgraden til det kommunale 
avløpsnettet for tettstedsbebyggelsen på Dåsnes. Avløps-
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nettet bør få tilsvarende omfang som det kommunale vannfor-
syningsnettet i området. 

En utbygging medfører at Dåsåni blir noe mindre egnet som 
resipient enn i dag. 

4.6.4 Behov for videre arbeid 

Det er aktuelt med resipentundersøkelse i nedre del av Dås-
åni for å kunne vurdere hvilke effekter redusert vannføring 
vil få for vannkvalitet, begroing og evt. eutrofieringsut-
vikling i vassdraget. 

4.7 Kulturminnevern (kartbilag 8) 

For vurdering av prosjektet er disse områdene befart av 
arkeolog: Deler av Vetrehusvatn, Vassendvatn, langs Skjerka 
og kraftstasjonsområdet. Etnolog har befart: Strekningen 
langs Skjerka fra Støylen til Vassendvatn, dessuten Uleberg-
grenda og kraftstasjonsområdet. Det er ikke foretatt nyere 
tids registreringer rundt Vetrehusvatn og Vassendvatn. 

4.7.2 Konfliktområder 

Oppdemming av Vassendvatn og kanalisering mellom dette og 
Vetrehusvatn vil ødelegge de registrerte kulturminner: 3 
steinalderboplasser og en jernvinneplass. Senkingen av 
Vetrehusvatn vil kunne ødelegge strandbundne lokaliteter 
ved eventuell utrasing. Oppdemming av Kronevatn vil øde-
legge en steinalderboplass og berøre, eventuelt ødelegge, 
stølen Krona og restene etter en kvern. Sannsynligvis 
finnes det langt flere jernvinneplasser, steinalderboplas-
ser, myrslåtter og andre kulturminner rundt de nevnte tre 
vannene som vil bli ødelagt eller berørt. 
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Minsket vannføring i elvene Skjerka og Dåsåni vil forringe 
kulturlandskapet slik at kulturminner kommer ut av sin 
sammenheng, bl.a. vassdrevne innretninger. 

Bygging av kraftstasjon kan ødelegge steinalderboplass og 
jernvinneplass. Tipp kan berøre stølen Krona. Også an-
leggsveien og kraftlinjen kan berøre kulturminner. 

Stor reduksjon av kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og peda-
gogisk verdi. 

4.7.4 Behov for videre undersøkelser 

Det er behov for systematiske registreringer. 

4.8 Jordbruk og skogbruk (kartbilag 9) 

4.8.1 Arealkonsekvenser 

Regulering av VassendvatnjVetrehusvatn vil medføre neddem-
ming av et dyrkbart areal på ca. 140 dekar, samt forsumping 
av et dyrkbart areal på ca. 150 dekar. 

Den skisserte for 23 kV-linjen mellom kraftstasjonen 
og Evje vil komme i konflikt med høyproduktive skogarealer. 

Regulering av Vassendvatn ved l m heving vil, som angitt i 
avsn. 4.8.1, føre til periodevis neddemming og forsumping 
av ca. 290 dekar dyrkbar mark. Det er vintervei fram til 
arealene som har vært nevnt som aktuelle for fellesbeite. 
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For skogbruket vil vanskeliggjorte isforhold (oppvanningl 
på Vetrehusvatn virke negativt. Vannet nyttes i dag som 
vinterdriftsvei. Regulering av Vassendvatn vil komme i 
konflikt med bruken av vannet til tømmerfløting. Ved ut-
tak av tømmer fra arealene på sørvestsiden av vannet blir 
tømmeret fløtet fram tilopptaksplass i sørenden av vannet. 
Regulering vil gjøre det vanskelig å komme ned til vannet 
pga. vanskelige grunnforhold. 

Anleggsveien mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn vil ha 
positiv virkning for driftsforholdene i skogbruket. 

Fare for isganger i Skjerka nedstrøms Vassendvatn vil 
vanskeliggjøre bruk av vassdraget som vinterdriftsvei for 
skogbruket. 

Tørrlegging av nedstrøms Kronevatn vil komme i kon-
flikt med mulighetene for uttak av vanningsvann til jord-
bruksarealene på Uleberg. 

Økt vannføring mellom utløpet fra kraftstasjonen og samløpet 
med Skjerka kan medføre økt erosjonsfare og fare for forsum-
ping av mindre lavtliggende arealer langs vassdraget. 

Neddemming og forsumping av dyrkbare arealer ved Vassend-
vatn/Vetrehusvatn kan kompenseres ved at reguleringen i sin 
helhet utføres som senking. 
endring av området. 

Dette vil gi en positiv verdi-

Mulighetene for uttak av vanningsvann fra Skjerka blir opp-
rettholdt dersom det legges ledning fra inntaksbassenget i 
Kronevatn ned til Uleberg. 
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Flomutsatte arealer langs Dåsåni mellom Dåsvatn og samløpet 
med Skjerka kan unngå påvirkning av økt vannføring dersom 
det gjennomføres senkingstiltak. Det ville dessuten være 
ønskelig å nytte tippmassene til heving av et lavtliggende 
flomutsatt areal på ca. 600 dekar ved Dåsåni nord for Støy-
len. Dette kan kombineres med senkingstiltak i området, 
bl.a. senking av fjellterskel under Støylen bro. 

For skogbruket kan bortfall av vinterdriftsveien og fløt-
ningsmuligheter kompenseres ved veibygging langs sørvest-
siden av Vassendvatn og rundt Vetrehusvatn. Det er ønske-
lig at 23 kV-linjen mellom kraftstasjonen og Evje legges 
nord for den skisserte traseen. 

Neddemming og forsumping av dyrkbare arealer ved Vassend-
vatn/Vetrehusvatn og mulig forsumping av jordbruksarealer 
langs Dåsåni vil være negative virkninger for jordbruket 
i området. 

For skogbruket vil tap av vinterdriftsveier og vanskelig-
gjorte fløtningsforhold virke negativt. 

Anleggsveien vil ha positiv virkning for skogbruket i om-
rådet. 
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4.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

4.10 Flom- og erosjonssikring 

En utbygging etter de planene som foreligger vil medføre 
overføring fra Kronevatn i Skjerka til Stemlona i Dåsvatn. 
Dette fører til økt vannføring i Dåsåni fra Stemlona til 
samløpet med Skjerka. Økt vannføring vil øke faren for 
flom og erosjon. En må her i tillegg forvente problemer 
med isgang, noe som ytterligere vil forverre flom- og ero-
sjonsforholdene. 

4.11 Transport 

Usikre isforhold i VassendvatnjVetrehusvatn og muligheter 
for isgang i Skjerka vil komme i konflikt med bruk av vass-
draget som vinterdriftsvei for skogbruket. 

Anleggsveien mellom Vassendvatn og Vetrehusvatn vil virke 
positivt for transportforholdene i området, men neppe 
vesentlig da området er tilgjengelig fra vintervei. 

Utfløting av tømmer fra skogarealene på sørvestsiden av 
Vassendvatn vil bli vanskeliggjort ved en eventuell utbyg-
ging. Dette kan kompenseres ved veiframføring på sørøst-
siden av vannet. 
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Det må understrekes at de etterfølgende vurderinger er beheftet 
med usikkerhet. Hovedsaklig skriver beregningsusikkerheten seg 
fra det faktum at de samfunnsmessige forhold som danner utgangs-
punkt for beregningene endrer seg over tid på en lite forut-
sigbar måte. Dette gjelder f.eks. forhold omkring arbeidsmarked 
og forhold omkring kommunal økonomi og kraftverkbeskatning. I 
senere vurderinger av konkrete utbyggings søknader vil en derfor 
kunne komme fram til resultater som avviker fra de som her er 
gjengitt. Hvor stor usikkerheten er kan vanskelig anslås. 
En antar at tallene i hovedsak er av riktig størrelsesorden 
og dermed gir rimelig sammenligningsgrunnlag prosjektene 
imellom. 

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

Byggetid for anlegget er antatt å være 2 år. Behovet for 
arbeidskraft vil utgjøre ca. 55 årsverk gjennom hele perio-
den, med noe variasjon fra år til år. Fordeling på arbeids-
operasjoner framgår av tabell 4.1. 

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

Arbeidsoperasjon 

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

Antall 
årsverk 
arb. 

Faser i anleggsperioden 

o l 2 3 4 anl.år 

3 
5 ------

30 -----------

7 -------
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Antall Gj.snitt syssels. over året 
årsverk l 2 3 4 5 

Anleggsarbeidere 45 25 20 O O O 
Brakkepersonale* 4 2 2 O O O 
Funksjonærer* 6 3 3 O O O 

Sum 55 30 25 O O O 

* 10 % av anleggs styrke for brakkepersonell, 15 % for funk-
sjonærer. 

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

4.12.2 

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

Vi antar følgende rekruttering regionalt: 

- 50 % av anleggs styrken til kraftstasjoner, veier, dammer m.v. 
- 25 % av tunnelarbeidere 
- 90 % av brakkepersonell (kokker, serveringspersonale m.v.) 

Den regionale rekruttering av anleggsarbeidere vil i så fall 
utgjøre ca. 2,2 % av de som er sysselsatt i bygg og anlegg 
innenfor regionen i dag. Anlegget vil således være av liten 
betydning som bidrag til å opprettholde dagens eller øke 
sysselsettingsnivået i bygge- og anleggsbransjen. 
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Tabell 4.2 Gjennomsnittlig regional rekruttering c pr. ar. 

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

Brakkepersonale 90 l l O O O 

Anleggsarbeidere 31 9 5 O O O 

Sum 29 10 6 O O O 

Anslagsvis vil 1-3 arbeidere de første par år flytte til regi-
onen i skattemessig forstand, og da med familie. Disse vil 
fortrinnsvis flytte til Evje og Hornnes og Iveland. 

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

Flesteparten av de som flytter inn med anlegget vil antakelig 
forlate kommunen når anlegget er ferdig, slik at effekten på 
kommunal økonomi m.v. blir relativt kortvarig. 

Ringvirkningene på regionnivå vil avhenge av flere forhold, 
som næringsstruktur, lokalisering og tilpassings-/konkurranse-
evne. I dette tilfelle forutsettes at det for hver anleggs-
arbeidsplass blir 0,15 arbeidsplasser i det øvrige næringsliv. 
For regionen som helhet vil dette utgjøre ca. 3 arbeidsplasser 

c pr. ar. 

En usikkerhet i anslaget på +/7 33 % vil utgjøre ca. 
+/7 l arbeidsplass for regionen som helhet. 
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B . Etter anleggsperiodens slutt 
Størstedelen av denne virkningen vil være av midlertidig karak-
ter, etter at anlegget er over vil disse arbeidsplassene 
falle bort. Anlegget er så lite og anleggstida så kort at det 
vi l være vanskelig for annen virksomhet å utnytte veks tim-
pulsen fra anlegget til varig etablering. Utover dette antas 
kraftanlegget å gi varige arbeidsplasser for l person. 

4.12 . 4 

Den regionale sysselsettingen vil fordele seg på flere av 
kommunene i dagpendlingsområdet. I tabel l 4.3 har en, ut fra 
den enkelte kommunes størrelse med hensyn til folketa l l og 
avstand til anlegget, anslått denne fordelingen . Fordeling 
av innflytterne inngår også i tabellen. 

Tabell 4.3 Fordel i ng av regional rekruttering, avledet 
sysselsetting og innflytting mellom kommunene. 

Kommune Reg.rekr. Sysselsetting o pr. ar 
%- ford. l 2 3 4 5 

Evje og Hornnes 50 8 6 O O O 
Øvrige kommuner 50 8 5 O O O 

Sum 1 00 16 11 O O O 

Beregnet befolkningsutvikling etter Statistisk Sentralbyrås 
framskrivingsmetode er vist i kap, 1 .2 . An l egget vil ikke 
være årsak til store avvik fra dette . 
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A. Under anleggsperioden 

Anleggsvarer 
Deler av anleggsvarene, som trelast, sand, sement m.v., vil 

kunne leveres fra bedrifter l regionen. Vi forutsetter at 

10 % av anleggsvarene leveres fra regionen. Samlet svarer 

dette til en omsetningsverdi for regionen på ca. 2,0 mill.kr. 

Omsetningen vil være fordelt over hele anleggsperioden, med 

noe variasjon fra år til år avhengig av anleggsaktivitet. 

Dagligvarer og øvrige forbruksvarer 

For regionen vil anlegget føre til en omsetningsøkning for 
disse varer på ca. 0,7 mill.kr. pr. år, med noe variasjon 

fra år til år avhengig av anleggsaktivitet. Evje og Hornnes 

og Iveland vil få størstedelen av denne omsetningen. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Situsasjonen vil være omtrent som beskrevet under 4.12.3 

punkt B. 

A. Under anleggsperioden 

Inntektsskatt 

De kommunale skatteinntekter vil variere noe fra år til år, 

avhengig av anleggsaktivitet. For hele regionen vil anlegget 
gjennomsnittlig gi ca. 0,1 mill.kr. i skatteinntekter pr. år 

over 2 år. Dette vil fordele seg på kommunene omtrent slik: 

Evje og Hornnes 

Øvrige kommuner 

0,05 mill.kr. pr. 

0,05 mill.kr. pr. 

o ar 

år 

For alle kommunene vil skatteinntektene utgjøre en relativt 
liten andel av dagens skatteinntekter, mindre enn 6 %. 

Skatteøkningen vil ikke overstige de skatteutjamningsmidler 
kommunene idag får. Den økonomiske effekt for kommunen kan 
dermed bli liten, idet en risikerer at skatteutjamnings-



4 20 

midlene skjæres ned tilsvarende. Dessuten er det mulig at de 
kommunale utgifter øker, dersom innflytting medfører behov for 
kommunale investeringer. 

B. Etter anleggsperiodens slutt 
Inntekts-, formues- og eiendomsskatt fra kraftanlegget 
Anleggets bruttoformue er beregnet til ca. 28,2 mill.kr. 
Omtrent hele nedbørfeltet ligger i Evje og Hornnes kommune, 
og de årlige skatteinntekter for denne kommunen vil utgjøre: 

Formueskatt fra kraftanl. 0,1 mill.kr. o pr. ar 
Inntektsskatt fra kraftanl. 0,1 mill.kr. pr. år 
Eventuell eiendomsskatt 0,1-0,2 mill.kr. pr. år 

Sum skatteinntekter 0,3-0,4 mill.kr. pr. år 

Dette utgjør ca. 3 % av de samlede skatteinntekter kommunen 
mottar og mindre enn det kommunen mottok i skatteutjamnings-
midler i 1981. Nettoeffekten kan således bli omtrent lik null, 
dersom skatteutjamningsmidlene etter utbyggingen blir redu-
sert tilsvarende. 

Ved innføring av nytt inntektssystem er det vanskelig å si 
hvordan nettoeffekten for kommunen blir. De sektorvise 
tilskott (bl.a. til undervisning) til kommunen vil antakelig 
forbli upåvirket av kraftutbyggingen, mens derimot det 
generelle tilskott kan bli redusert som følge av at kommunens 
egne skatteinntekter øker. 

Næringsfond 
Konsesjonsavgift er ikke beregnet. Maksimal avgiftssats er, 
ifølge regelverket, satt til kr. 10,- pr. innvunnet natur-
hestekraft, og inntektene vil normalt utgjøre 15-20 % av 
skatteinntektene fra kraftverket. Foruten skatter og konse-
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sjonsavgifter 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 
næringsdrivende. Særlig vanlig er jordbruksfond som gir 
tilskudd til nydyrking, vanningsanlegg osv. Etterhvert har 
det også blitt alminnelig å lage industrifond eller bare 
næringsfond. Dette kan bidra til å skaffe ny virksomhet til 
distriktet. 



5 l 

5 OPPSUMMERING 

5.1 (kartbilag 3.2 og 3.3) 

Foreliggende utbyggingsplan går ut på å utnytte Skjerkavass-
dragets nedbørfelt til kraftproduksjon. Skjerkavassdraget 
er et sidevassdrag til Otra og ligger ca. 14 km nordvest 
for Evje sentrum i Evje og Hornnes kommune. Vassdraget 
munner ut i Dåsåni som har samløp med Otra ved Dåsnes. 

Det aktuelle nedbørfeltet er 45,5 km2
• Kraftstasjonen er 

planlagt som anlegg i dagen ca. 200 m sør for Stemlona i 
Dåsvatn. Stasjonen vil utnytte et brutto fall på 196 m 
mellom Kronevatn i Skjerka og Dåsåni. Vassendvatn forut-
settes regulert 2 m (l m heving og l m senking) og Vetre-
husvatn forutsettes regulert 2 m med senking. Dette forut-
setter kanalisering mellom vannene. Inntaksbasseng etab-
leres i Kronevatn som heves l m. Dammer anlegges mot ut-
løpene av Vassendvatn og Kronevatn. 

Tilløpet til kraftstasjonen utføres som 1840 m tunnel/ 
trykksjakt fra Kronevatn og 290 m rørgate i stål videre ned 
til kraftstasjonen. 

Kraftstasjonen får en installasjon på 6,9 MW med maksimal 
slikeevne på 4,3 m3 /s. Midlere årlig kraftproduksjon er 
beregnet til 25,4 GWh. 

Med utgangspunkt i kostnadsnivået 1.1.82, er utbyggingen 
kostnadsberegnet til 46,0 mill. kr. Dette tilsvarer 1,81 
kr/kWh som er innenfor kostnadsklasse Il B. 

Utbyggingsplanen bygger på forutsetningen at avløpet fra 
Gyvatns nedbørfelt overføres til Byglandsfjord. 
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5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging 

Utbygging medfører periodevis sterkt redusert vannføring i 
Skjerka mellom Vassendvatn og inntaksdammen i Kronevatn. 
Skjerka vil videre få sterkt redusert vannføring på elve-
avsnittet mellom inntaksdammen og samløpet med Dåsåni. 

Dåsåni, mellom utløpet fra kraftstasjonen og samløpet med 
Skjerka, vil få stor økning i vannføring når kraftstasjonen 
kjører (268 % i forhold til l dag). 

Midlere vannføring ved utløpet i Otra er i utgangspunktet 
redusert fra ca. 6,8 m3 /s til ca. 4,7 m3 /s pga. overføring 
av Gyvatn mot Byglandsfjord. I perioder med magasinfylling 
i Vassendvatn/Vetrehusvatn reduseres det resterende nedbør-
feltet til 82 km2 som tilsvarer en midlere vannføring på ca. 
3,5 m3 /s ved utløpet i Otra. 

Ved en jevn uttapping av magasinene blir konsekvensene små 
eller ubetydelige for isforholdene. Derimot kan det bli en 
del uheldige konsekvenser dersom det veksles mellom oppfyl-
ling og uttapping av magasinene i kalde vinterperioder. 
Faren for å utløse slike isganger er da til stede både i 
Skjerka og Dåsåni. 

Klima (kartbilag 10) 

Regulering av Vassendvatn/Vetrehusvatn og redusert vann-
føring fra Kronevatn til samløpet med Dåsåni vil ikke med-
føre lokale klimaendringer av betydning. på steder der Dås-
åni vil gå åpen vinterstid vil det like ved elvebredden bli 
litt høyere lufttemperatur og luftfuktighet, med økt mulig-
het for frostrøykdannelse i kaldværsperioder. Frostrøyken 
vil imidlertid opptre relativt sjelden, og ha liten utbred-
else utover selve elveløpet. 
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Naturvern (kartbilag 2) 

Området har representativ natur med spesielle forekomster 
som bidrar til å gi området verdi, men inngrepene som alle-
rede finnes medfører at området som helhet likevel ikke er 
velegnet som typeområde. 

Vassendvatn/Vetrhusvatn og myra mellom vannene vil få redu-
sert verdi for våtmarksfugl og myras typeverdi vil tapes 
ved utbygging. Landskapsmessige særtrekk vil få redusert 
verdi. 

Friluftsliv (kartbilag 3) 

Området er av regional interesse for vanlig turbruk, både 
sommer og vinter, og egner seg godt for alJ.sidig frilufts-
liv. Området brukes ikke mye i dag. 

De planlagte inngrep vil redusere områdets opplevelsesverdi 
og gjøre det mindre ettertraktet som område for friluftsliv. 

Vilt (kartbilag 4) 

Området har en fauna som er typisk for midtre strøk i Agder 
og er lite berørt av inngrep. Bruks- og produksjonsverdien 
er middels. 

Utbygging vil redusere områdets type- og referanseverdi, og 
produksjonen av fugl tilknyttet vassdraget kan reduseres. 

Fisk (kartbilag 5) 

Skjerkavassdraget var for få år siden en svært god aure-
lokalitet med stor produksjons- og bruksverdi. I dag er 
trolig auren utrydda og bekkerøye er satt ut i Vetrehus-
vatn, Vassendvatn og Mykestølvatn. 
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Regulering av VetrehusvatnjVassendvatn vil gi mindre pro-
duksjon av næringsdyr og redusere vannenes verdi som fiske-
lokaliteter. Endringene i vannføringen i Skjerka mellom 
Vassendvatn og Kronevatn vil også redusere elvestrekningens 
produksjons- og bruksverdi. 

(kartbilag 6) 

Dersom periodevis redusert vannføring i Dåsåni mellom Otra 
og samløpet med Skjerka medfører senket grunnvannstand, kan 
dette komme i konflikt med vannforsyning fra brønner langs 
vassdraget. 

Periodevis redusert vannføring i Dåsåni nedstrøms samløpet 
med Skjerka vil medføre redusert resipientkapasitet og muli-
gens nedsatt vannkvalitet i dette elveavsnittet. 

Kulturminnevern (kartbilag 8) 

Området har en variert kulturminnebestand med bl.a. stein-
alderboplasser, jernvinneplasser, gårdsanlegg og minner fra 
utmarksbruk. Særlig viktige er minnene fra forhistorisk 
tid som vil kunne belyse tilpasning og kontaktveier i hele 
steinalderen og overgangen fra bruk av stein til bruk av 
jern som råstoff til våpen og redskaper. Flere av minnene 
har nær funksjonell tilknytning til vann. En utbygging vil 
ødelegge flere viktige kulturminner og kulturlandskapet vil 
bli forringet. 

Utbygging vil føre til neddemming av ca. 140 dekar dyrkbar 
mark og fursumping av ca. 150 dekar dyrkbar mark ved Vass-
endvatnjVetrehusvatn. Økt vannføring i Dåsåni mellom ut-
løpet av kraftstasjonen og samløpet med Skjerka kan gi for-
sump ing av lavtliggende arealer langs Dåsåni og muligheter 
for erosjonsskader. 
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Regulering av Vassendvatn/Vetrehusvatn vil vanskeliggjøre 
fløtning på Vassendvatn og bruk av isen på Vetrehusvatn 
som vinterdriftsvei for skogbruket. Fare for isganger i 
Skjerka nedstrøms Vassendvatn vil også gi vanskeligere 
driftsforhold for skogbruket. Kraftlinja mellom kraft-
stasjonen og Evje vil komme i konflikt med høyproduktive 
skogarealer. 

Anleggsveiene vil ha positiv virkning for skogbruket i om-
rådet. 

Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til området. 

Det er ingen større flom- og erosjonsproblemer i Dåsåni 
mellom Dåsvatn og samløpet med Skjerka. Etter en eventuell 
utbygging må det ventes økte flom- og erosjonsproblemer på 
denne strekningen. 

Usikre isforhold i Vassendvatn/Vetrehusvatn og muligheter 
for isgang i Skjerka vil komme i konflikt med bruk av vass-
draget som vinterdriftsvei for skogbruket. Tømmerfløting 
på Vassendvatn vil også bli vanskeliggjort. Anleggsveiene 
vil virke positivt for transportforholdene i området. 

En utbygging vil få beskjeden virkning for den regionale 
økonomien. Dette gjelder også for Evje og Hornnes kommune. 
I inntekts-, formue- og eiendomsskatt fra kraftanlegget kan 
en regne med at Evje og Hornnes får mellom 0,3 og 0,4 mill. 
kr. pr. år. Dette er mindre enn det kommunen mottar i skatte-
utjamningsmidler. Den økonomiske effekten for kommunen kan 
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derfor bli liten, idet en risikerer at skatteutjamnings-
midlene blir redusert tilsvarende. I tillegg til dette 
kommer imidlertid inntekter fra konsesjonsavgifter og 
eventuelle gevinster fra salg av konsesjonskraft. 

Anlegget vil under utbyggingsperioden på 2 år, i gjennomsnitt 
sysselsette ca. 8 personer fra Evje og Hornnes og regionen 
forøvrig. Det kan regnes med l varig arbeidsplass ved 
kraftanlegget. 



)amlat plan 
Prosjekt: 73 Dåsvatn 

Fylke(r): Aust-Agder 

Maks. ytelse (MW): 6, 9 

OM RÅDEKLASSI FISERI NG, FORELØPI G KONSEKVENSKLASSI Fl SER ING, 
DATAGRUNNLAG 

Alternativ: 

Kommune(r): 

Vassdrag: 115 Otr a 

Evje og Hornnes 

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 25,4 

Spesifikk kostnad (kr./kWh): l, 81 (pr. l. l • 82 

Kostnadsklasse: I I B (pr. l. l • 82 ) 

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader 
verdi før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag 

Naturvern *** Midd. negative C 

Friluftsliv ** Midd. negative C 

Vilt ** Store negative C 

Fisk ** Midd. negative B 

• Små negative C 

Små negative C 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern *** Store negative B 

Jord- og skogbruk Midd. negative B 

Reindrift Ingen . ltereSSE 

Flom- og erosjonssikring Midd. negative C 

Transport Små negative C 

Is og vanntemperatur Midd. negative B 

Klima Ingen C 

Regionaløkonomi Anleggsperioden vil vare ca. 2 år og antas i gjennomsnitt å 
sysselsette 8 personer fra regionen. Etter anleggsperioden blir det l varig 
arbeidsplass. Regionen antas å få ca. 0,1 mill.kr. i økte skatteinntekter 

IL 

under anleggsperioden. Etter anleggsperioden vil Evje og Hornnes få 0,3 - 0,4 mil. 
kr. i skatteinntekter fra anlegget, men dette er mindre enn tildelte 

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 konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

KlasSIfiseringsnøkkel: 
•••• Meget høy verdi 
• •• Høy verdi 
•• Middels 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 
prOSjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MEGEf 
SroRE STORE 

I 
MIDDELS SMÅ 

I I 

INGEN 
POSITIVE 

ELLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENSER SMA 

I I 
NEGATIVE KONSEKVENSER POSITIVE KONSEKVENSER 

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

MIDDELS 

I 
STORE 

I 

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 konsulent Leif Sættem, 
Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen. 1983. 

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

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

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

Jordbruk og skogbruk. Fagrapport utarbeidet av Landbruks-
kontoret i Evje og Hornnes kommune. 1983. 

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

Kulturminnevern, Fagrapport utarbeidet av prosjektleder Anne-
Berit 0. 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. 
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Vannforsyning og vern mot forurensning. Fagrapport 
utarbeidet av prosjektmedarbeider Tom Egerhei, 
Fylkesmannen i Aust-Agder. 1984. 

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

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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