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NVE – Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

04.08.2019

Fatland kraft AS ønsker å utnytte vannfallet i Svoldalselva i Kvinnherad kommune i Hordaland fylke,
og søker herved om følgende tillatelser:

I. Etter vannressursloven, jf. § 8, om tillatelse til:
•

å bygge Svoldal Kraft i samsvar med fremlagte planer.

II. Etter energiloven om tillatelse til:
•

bygging og drift av Svoldal Kraft, med tilhørende koblingsanlegg som beskrevet i
søknaden.

•

anleggskonsesjon for bygging og drift av 22 kV jordkabel som beskrevet i søknaden.

Nødvendig opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning.

Med vennlig hilsen
Fatland Kraft AS (org nr. 999330 061)

Roy Hjelmeland,
Midtkleiva 32, 5119 Ulset.
e-post: roy.hjelmeland@gmail.
telefon: 98013400
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Sammendrag
Svoldalselva har et totalt nedslagsfelt på ca. 3,95 km2 og er en typisk flomelv, med store variasjoner
i vannføringen fra tilnærmet tørrlagt i perioder og til flomtopper på 4-5 m3/s.
Svoldal kraftverk er planlagt til å kunne utnytte fallet i Svoldalselva, mellom kote 450 og kote 5 dvs.
445 meters fall. Kraftverket vil utnytte et nedbørsfelt på 2,65 km2. Spesifikke avrenning er beregnet
til 101 l/s/km som gir et årstilsig på 8,44 Mm3. Middelvannføringen ved inntaket er beregnet til ca.
267 l/s.
Ved inntaket (kote 450) planlegges det å bygge en om lag 15-20 meter lang og inntil 4 meter høy
inntaksdam i betong. Plassering av inntaket er bestemt av de naturgitte forholdene i vassdraget.
Vannveien blir ca. 1350 meter lang og utføres som nedgravd rørgate med ytre diameter på 550 mm.
Kraftverket plasseres på ca. kote 5, ved elva, nede ved sjøen.
Nedstebekken, en sidebekk til Svoldalselva er planlagt overført til inntaket ved et nedgravd rør/kanal
ca. 160 meter lengre oppe i vassdraget enn naturlig samløp. Lengde på nedgravd rør/kanal ca. 110
meter.
Kraftverket vi ha en installert ytelse på ca.1980 kW. Gjennomsnittlig årsproduksjon er beregnet til
5,6 GWh. Kraftverket kobles til eksisterende 22 kV ledningsnett via en ca. 230 meter lang jordkabel.
Utbyggingen er vurdert til å ha fordeler knyttet til lokal kraftforsyning, redusert CO2 utslipp,
oppfyllelse av vedtatte klimamål, lokal verdiskapning, lokale ringvirkninger og kommunale/
nasjonale skatteinntekter. Her kan nevnes at det er under bygging et landbasert anlegg for
produksjon av laks i nærheten av Svoldalselva, Ænes Inkubator. Svoldal ligger også nær Årsnes
fergekai, der det er vedtatt etablering av ladestasjon for fergen som går mellom ÅrsnesGjermundshamn -Varaldsøy.
Tiltaket vil føre til en reduksjon i vannføringen på det berørte strekket sett i forhold til naturlig
tilstand. Minstevannføringen er foreslått til å være tilnærmet lik alminnelig lavvannsføring, 10 l/s i
sommerperioden. Vinterstid er elvebredd, kantsoner, og til dels elveløp nediset, frossen og snødekket
og betydningen av mengden vann er mindre for mosesamfunn og planter som vokser der. Det er ikke
funnet noen rødlistede mosearter eller andre rødlistede arter som er direkte avhengig av
vannstrengen. Det er derfor ikke foreslått minstevannføring i vinterperioden. Restvannføringen vil
være i størrelsesorden 50 – 60 % av dagens vannføring nede ved fjorden (av årenes middelvannføring) og flom og flomtopper vil kunne virke tilnærmet som normalt.
Anleggsveien og rørgata vil sammen med inntaksmagasinet og kraftverks være de vesentligste
inngrepene i området. Det er planlagt å lage en midlertidig anleggsvei/trasse som rørgata skal legges
i. Arbeidet vil bli planlagt, utført, tilrettelagt og tilpasses slik at anleggsvei/rørgatetrase skal gro
igjen og bli en enhetlig del av eksisterende terreng. Betongkonstruksjoner og bygg tilpasses
omliggende terreng og farger slik at det totale sluttresultatet ikke vil få noen særlige synlige
konsekvenser på litt lengre sikt. Unntak for dette er vannføringen som vil bli redusert. Inngrepene vil
ikke berøre verdifulle naturtyper eller sårbare/truede arter.
Vassdraget anses som fisketomt og nærområdet/influensområde til vassdraget fremstår som lite brukt
til tur – og friluftsliv mv. bortsett fra litt hjortejakt i tilknytning til eiendommen/gardsbruket. Det er
ikke påvist kulturminner i tiltaksområdet
Tiltakets nærhet til Folgefonna Nasjonalpark vil ikke medføre direkte ulemper for verneformålet.
Inntakets avstand til vernegrensen vil medføre at inngrepsfri natur (sone 2 i INON) vil bli redusert
med ca. 1,59 km2.
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I anleggsfasen vil tiltaket kunne berøre enkelte spurvefugler som hekker i influensområdet. De fleste
av artene har små leveområder i hekketiden, og vil derfor normalt bare berøres dersom inngrep og
forstyrrelser skjer i umiddelbar nærhet av reirområdet. I område er det hjortevilt som kan, og vil bli
noe forstyrret i anleggsfasen. I forbindelse med bygging av inntaket kan vassdraget kortvarig bli litt
tilslammet.
Den totale konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets omfang
vurderes til å være liten negativ (-)
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Innledning

1.1 Om søkeren
Tiltakshaver:

Fatland kraft AS (org nr. 999330 061)

Kontaktperson:

Roy Hjelmeland, Midtkleiva 32, 5119 Ulset.

Telefonnummer: 98013400
Emailadresse:

roy.hjelmeland@gmail.com

Prosjektets navn: Svoldal Kraft
Fatland kraft AS er et utbygging- og produksjonsselskap etablert i 2013 og har bygd og drifter Fatland
kraftverk. Eierne er i dag Per Hjelmeland, Roy Hjelmeland og Vemund Hjelmeland.
Tiltakshaver/utbygger har inngått avtale med grunn og falleier om utvikling og bygging av Svoldal
Kraft. Grunn- og falleier vil beholde eiendomsretten (jf. vedlegg 7).
1.2 Begrunnelse for tiltaket
Grunn- og falleier ønsker å bygge et småkraftverk og utnytte vannressursene/fallet i Svoldalselva til
kraftproduksjon. Det vil årlig bli produsert ca. 5,6 GWh ren og fornybar energi som utgjør
strømbehovet for om lag 280 husstander.
En utbygging vil gi et positivt bidrag til landets kraftforsyning og vil gi inntekter til tiltakshaver/
utbygger og fallrettshaver/grunneier.
Det forventes at en god del av oppgavene i forbindelse med bygging av kraftverket vil bli utført av
lokale bedrifter. Noe av investeringene vil derfor tilfalle Kvinnherad kommune i form av ordinære
skatteinntekter i bygge- og driftsfasen.
Tiltaket er tidligere vurdert etter vannressursloven, (Svoldal småkraftverk og revidert Svoldal
småkraftverk).

1.3 Geografisk plassering av tiltaket
Svoldalselva er lokalisert i Svoldal på vestsiden av Folgefonna i Kvinnherad kommune, Hordaland
fylke, ca. ti kilometer nord for kommunesenteret Rosendal.
Svoldalselva har vassdragsnummer 046.11Z og er registret i vannportalen som vannforekomst 046-4R, Maurangsfjorden sidebekker sør, økologisk status moderat.
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Svoldal

Figur 1.1 Svoldalselva, Kvinnherad kommune, Hordaland fylke. Rød sirkel markerer planområdet.
1.4 Beskrivelse av området
Området rundt Svoldalselva ligger i et terreng der topografien veksler mellom til dels bratte partier og
noen få flatere partier/områder. Terrenget/område har en nordvendt eksposisjon og aktuell elvestrekning er relativt bratt. Nedslagsfeltet total er ca. 3,95 km2 og toppene i nedslagsfeltet trekker seg
Nordlifjellet i sør på 972 moh, Rundehagen i øst og Nonshaug i nord på 879 moh.
Det finnes flere mindre fossefall på den aktuelle strekningen. Elveløpet nedenfor veien (riksveien
krysser elven ca. 100 meter fra sjøen) renner gjennom grov blokkmorene, mens løpet mellom veien og
planlagt inntak veksler mellom å renne mellom/over grov morenestein og glattskurt fjell i dagen.
Elven kan betegnes som en typisk flomelv, med store variasjoner i vannføringen.
Området er plassert i sørboreal vegetasjonssone. Den høye årsnedbøren kombinert med forholdsvis
milde vintre gir generelt grunnlag for en frodig vegetasjon, og Hardangerfjorden er kjent for å ha en
rik mose- og lavflora, i tillegg til at nordgrense for mange karplanter finnes i fylket.
Området er dominert av åpen furu- og bjørkeskog. Skogen på østsida av elva har den fineste
utformingen, med noe eldre og åpnere furuskog enn på vestsida, som er mer dominert av bjørkeskog.
Det finnes noen få gråortrær, og det er noe rogn i området. På vestsida av elva er det et mindre
plantefelt av gran. Feltsjiktet er generelt preget av bærlyng, tujamose, bjørnemose og ulike torvmoser.
Lav- og mosefloraen består stort sett av mer trivielle arter.
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Fig. 1.2 Flyfoto av område med ca. plassering av inntak, rørgate/middlertidig anleggsvei og kraftverk.

Fig. 1.3. Nedslagsfeltet til Svoldalselva og bilde av et typisk område for planlagt rørtrase/anleggsvei
1.5 Eksisterende inngrep
Nede ved sjøen, i nærområdet til planlagt kraftstasjon, ligger gården gnr. 66, bnr. 1 som i dag brukes
som fritidseiendom og fem fritidsboliger. To kraftlinjer (22 kV og 300 kV) følger sørsiden av
fylkesvei 551 og krysser Svoldalselva i nedre del av elveløpet, ca. 100 meter fra sjøen. Et masseuttak
og en kort veibit opp til dette på vestsida av elva er de vesentligste inngrepene ved område/elva, i
tillegg til infrastrukturen rundt bebyggelsen i Svoldal.

9

22 kV ledning

300 kV ledning

Masseuttak
Fig 1.4. Svoldalselva, eksisterende inngrep nede ved sjøen

Fig. 1.5. Masseuttak og fritidsbolig i nærheten av sjøen og kraftstasjonsområde
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Fig.1.6 Masseuttak, fylkesvei 551, bru over elven og kraftledninger.

1.6 Sammenligning med nærliggende vassdrag
Figur 1.7 og 1.8 viser eksisterende og omsøkte kraftverk i nærområde til Svoldalselva inkl. omsøkt
tiltak Svoldal kraftverk 5856- rød ring. Planområdet grenser til Æneselvi og Hattebergvassdraget som
begge er vernet i Verneplan for Vassdrag IV fra 1993.
Svoldalsevla er ikke vernet.
Utbygde eller planlagte kraftverk i nærheten av Svoldal er Stigabekken 6403, Dumselva 6408 og
Lielva 5131. I tillegg er det flere mindre og to større kraftutbygginger, Folgefonn og Blåfalli, ikke så
langt fra planområde.

Figur 1.7. Verneplan for vassdrag (NVE). Hattebergvassdraget, Æneselvi og Furebergselvi. Det
omsøkte tiltaket er markert med rød ring.

11

Figur 1.8. Folgefonna nasjonalpark med landskapsvernområde (NVE), inklusiv verna vassdrag og
ledningsnett. Det omsøkte tiltaket er markert med rød ring.

2. Beskrivelse av tiltaket
2.1 Hoveddata
Svoldal kraftverk, hoveddata
TILSIG

Hovedalternativ Ev. alt. 2

Overføringer

km2

2,65

(0,65)

Årlig tilsig til inntaket

mill.m3

8,44

(2,07)

Spesifikk avrenning

l/s/km2

101

(101)

Middelvannføring

l/s

267

(65,6)

Alminnelig lavvannføring

l/s

9

5-persentil sommer (1/5-30/9)

l/s

13

5-persentil vinter (1/10-30/4)

l/s

5

Restvannføring**

l/s

130/190

moh.

450

m3

-

moh.

5

Lengde på berørt elvestrekning

m

1300

Brutto fallhøyde

m

445

kWh/m3

0,924

l/s

550

Nedbørfelt*

KRAFTVERK
Inntak
Magasinvolum
Avløp

Midlere energiekvivalent
Slukeevne, maks

12

Slukeevne, min

l/s

50

Planlagt minstevannføring, sommer

l/s

10

Planlagt minstevannføring, vinter

l/s

0

Tilløpsrør, diameter

mm

500

Tunnel, tverrsnitt

m2

-

Tilløpsrør/tunnel, lengde

m

1350

Overføringsrør/tunnel, lengde

m

110

kW

1980

timer

2828

mill. m3

-

HRV

moh.

-

LRV

moh.

-

Naturhestekrefter

nat.hk

-

Produksjon, vinter (1/10 - 30/4)

GWh

2,3

Produksjon, sommer (1/5 - 30/9)

GWh

3,3

Produksjon, årlig middel

GWh

5,6

Utbyggingskostnad (år)

mill.kr

19

Utbyggingspris (år)

Kr/kWh

3,4

Installert effekt, maks
Brukstid
REGULERINGSMAGASIN
Magasinvolum

PRODUKSJON***

ØKONOMI

Tabell 2.1. Hoveddata Svoldal kraftverk. Verdiene i angitt under overføringer er en del av angitte data
under hovedalternativ.

Svoldal kraftverk, Elektriske anlegg
GENERATOR
Ytelse
Spenning

MVA

2,35

kV

1

MVA

2,8

TRANSFORMATOR
Ytelse

13

Omsetning

kV/kV

1/22

Lengde

m

230

Nominell spenning

kV

22

NETTILKNYTNING
(kraftlinjer/kabler)

Luftlinje el. jordkabel

jordkabel

Tabell 2.2. Eklektiske anlegg.

2.2

Teknisk plan for det søkte alternativ

Svoldal Kraft
Prosjektet vil utnytte øvre del av nedbørsfeltet til Svoldalselva til kraftproduksjon. Nedslagsfelt er ca.
2,65 km2 og årlig middelvannføring er beregnet til 267 l/s ved inntaket.
Det er planlagt å slippe en minstevannføring på inntil 10 l/s i sommersesongen. Med utgangspunkt i
visuelle observasjoner, fysiske forhold og hydrologiske data er elva periodevis tilnærmet er tørrlagt og
minstevannføring vinterstid vil ha svært liten effekt på grunn av snø, svaberg – nedising etc. Det er
derfor forslått, at det ikke slippes minstevannføring i vintersesongen.
Vanninntaket er planlagt på ca. kote 450 (fallhøyde ca. 445 meter), med et areal og volum på
inntaksmagasinet på ca. 200 m2 og 250 m3. Største vanndybde på inntaksmagasinet vil være inntil. 4
meter. Plassering av inntaket er bestemt av økonomi og de naturgitte forholdene i vassdraget
Nedstebekken, en sidebekk til Svoldalselva er planlagt overført til inntaket ved et nedgravd rør/kanal
ca. 160 meter lengre oppe i vassdraget enn naturlig samløp. Lengde på nedgravd rør/kanal ca. 110
meter.
Nedgravd rørgate/midlertidig anleggsvei (i samme trase) vil bli lagt til vestsida av elva fra kraftstasjon
til inntak. Rørgatelengden er beregnet til ca.1350 m, og det er planlagt å bruke duktile støpejernsrør
med 550 mm utvendig diameter.
Kraftstasjonen vil bli plassert på ca. kote 5 (nede ved sjøen). Tilkobling til Kvinnherad Energi sitt
høgspentnett (22 kV) vil skje via høgspenttransformator og en ca. 230 meter lang kabel i umiddelbar
nærhet av kraftverket. Planlagt maksimal driftsvassføring ca. 550 l/s. og minste driftsvassføring ca. 50
l/s. Maksimal ytelse ca. 1980 kW og midlere årsproduksjon ca. 5,6 GWh/år
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Fig 2.1. Oversiktskart med aktuelle objekter og plassering inntegnet

Fig. 2.2. Oversiktskart med nedslagsfelt med tilhørende inntak og kraftverk.
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Fig 2.3. Detaljkart over nedre del av planområde (planlagt kraftverk, kabel – nettilknytning,
nedgravd rørgate/midlertidig anleggsvei, permanent vei, anleggsvei riggområde – riggområde,
eksisterende masseuttak).

Permanent vei

Fig 2.4. Oversiktsbilde over nedre del av elva, planlagt plassering av kraftverk og nedgravd
rørgate/kabel og permanent vei.
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Fig. 2.5. Detaljkart område inntak (overføring Nedstebekken og inntak)

Figur 2.6. Oversiktsbilde øvre del/område med skissert planlagt inntak, overføring Nedstebekken og
nedgravd rørgate/midlertidig anleggsvei. Bilde et tatt den 29.10.18 og vassdraget er nediset
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Fig 2.7. Bilde viser område for planlagt for inntak med dammen skissert inn. Bildet tatt 18.11.18

2.2.1

Hydrologi og tilsig (grunnlaget for dimensjonering av kraftverket)

Det er ikke utført vannføringsmålinger i Svoldalselva. Analyser er derfor basert på sammenligning og
skalering av tidsserier for avløp fra en målestasjon i nedbørsfelt med tilnærmet tilsvarende avløpsforhold. Flere tidsserier/målestasjoner er vurdert og ut fra en totalvurdering har en valgt å bruke 42.2
Djupavad som referanse. Måleserien ved stasjonen er lang og av god kvalitet etter 1976.
42.2 Djupevad ligger 30-40 km sørvest for Svoldalselva. Sammenlignet med Svoldalselva har
stasjonen en del større feltareal og betydelig mindre andel snaufjell. Avrenningen er rask, noe som
også antas å gjelde for Svoldalselva.
Siden stasjonen ligger litt nærmere kysten og har noen litt lavereliggende områder sett i forhold til
Svoldalselva - inntaket, vil Djupevad ha noe tidligere snøsmelting. Brukt skaleringsfaktor 0,083.
Som det fremgår av tabell 2.3 så er det god overenstemmelse mellom målt vannføring på
referansestasjonen og NVE sitt avrenningskart for Svoldalselva.

Stasjon

Måleperiode

Djupavad

1976 -2017

Svoldal

-

Felt- Snaufjell Eff. Sjø
areal
(%)
(%)
(km2)
31,90
51
0
3,95

72,8

1,1

Qn (61-90)
(l/s- km2)

Høydeintervall

108

Qn (76-17)
målt (l/skm2)
100

101

-

0 - 967

Tabell 2.3. Qn (61-90) er årsmiddelavrenning i perioden 1961-90 beregnet fra NVE sitt
avrenningskart.

88-1152
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Inntak kote

Areal ved
inntak km2

Eff. Sjø %

Snaufjell %

Høyde moh

Avrenning l/s

450

2,65

1,5

93,8

450 - 967

101

Tabell 2.4 Kvantitativ beskrivelse av nedbørsfeltet til Svoldal Kraft.

Fig. 2.8. Karter som viser plassering og nedslagsfeltene til Svoldalselva og referansefelt Djupavad.

F IGUR 2.9. KURVER SOM VISER SESONGVARIASJON I MIDDEL/ MEDIAN (SORT/RØD) OG
MINIMUMSVANNFØRINGER ( GRØNN) GJENNOM ÅRET , ( DØGNDATA ).i
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Figur 2.10. Varighetskurve, kurve for flomtap og for tap av vann i lavvannsperioden (år).

Kraftverkets største slukeevne (m3/s)

0,55 (206 % av normal middelvannføring)

Kraftverkets laveste driftsvannføring (m3/s)

0,05 (19 % normal av middelvannføring)

Tabell 2.5. Kraftverkets planlagte slukeevne.

Tørt år

Normalt år

Vått år

1996

2004

1990

Middel

0,11

0,27

0,36

Min.

0,00

0,01

0,01

Maks.

2,23

3,34

3,33

Middel

0,04

0,09

0,10

Min.

0,00

0,00

0,00

Maks

1,68

2,79

2,78

36

33

28

Vannføringsbudsjett

Vannføring ved inntak
før utbygging

Vannføring nedenfor
inntak etter utbygging

% restvannføring av årets middelvannføring
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Vannføring til fjorden
før utbygging

Vannføring til fjorden
etter utbygging

Middel

0,14

0,37

0,49

Min.

0,00

0,01

0,02

Maks.

3,08

4,61

4,59

Middel

0,08

0,19

0,29

Min.

0,00

0,01

0,02

Maks

2,53

4,06

4,04

57

51

59

% restvannføring av årets middelvannføring

Tabell 2.6. Beregnet vannføringsbudsjett ved inntak og utløp fjorden.

2.2.2

Overføringer

Nedstebekken, en sidebekk til Svoldalselva er planlagt overført til inntaket (kote 450) ca. 160 meter
lengre oppe i vassdraget enn naturlig samløp på ca. kote 395. Overføringen er planlagt gjennomført
ved hjelp av nedgravd rør/kanal på ca. 110 meter. Nedslagsfeltet til overføringen er ca. 0,65 km2 og
normaltilsig 65,6 l/s. som utgjør ca. 25 % av tilsiget og tilhørende produksjon. Antatt overføringskapasitet ca. 150 l/s.
Bakgrunnen for valgte løsning er en kombinasjon av naturgitte fysiske forhold, visuelt og fysiske
inngrep, fallhøydebetraktninger og økonomi.
Ved planlagt løsning så taper en ikke noe vesentlig areal/tilsig og vinner ca. 55 meters fallhøyde med
tilhørende energi på ca. 0,5 GWh og effekt på ca. 230 KW sett i forhold til et alternativt inntak i
samløpet.
Detaljer vedrørende overføring vil bli bestemt etter detaljert oppmåling/prosjektering inkl. vurdering
av andre hensyn som is, sedimenter, løsmasser etc.

Fig. 2.10. Oversiktsbilde øvre del av område med skissert, planlagt inntak, overføring og
nedgravd rørgate/anleggsvei. Bilde tatt 29.10.18
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Fig 2.11. Kart som viser planlagt overføring og inntak

2.2.3

Reguleringsmagasin.

Det er ikke planlagt reguleringsmagasin

2.2.4

Inntak

Kraftverksinntaket er planlagt plassert på ca. kote 450. Det er planlagt å bygge en betong - platedam
på inntil 4 meters høyde med fritt overløp. Lengden på dammen er antatt til å bli ca. 15 meter. På
dammens sørvestside (ref. fig 2.16, på høyre side) etableres et inntaksarrangement med rist, ventil og
lufterør. Totalt vil inntakskulpen ha et areal/volum på ca. 200 m2/250 m3. Største vanndybde i
inntaksmagasinet vil være ca. 4 meter. For å begrense omfang av konstruksjonen vil en prøve å grave
ut nødvendig volum bak dammen Turbinen vil bli kjørt på vannstandsstyring. Fra inntaksdammen vil
det bli sluppet en minstevannføring på inntil 10 l/s i sommerperioden. Inntaket for minstevannføringsslipp vil bli plassert i inntaksarrangement etter rist og ført gjennom dammen. Vannmengde vil
bli overvåket og loggført i samsvar med krav fra NVE.
Detaljer vedrørende dam og inntak vil bli bestemt etter detaljert oppmåling/prosjektering inkl.
vurdering av andre hensyn som is, sedimenter, løsmasser, landskapstilpasning, fargevalg etc. Overløp
vil følge hovedløp.
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Fig 2.12. Bilde viser område for planlagt inntak med dammen skissert inn.

Fig 2.13 Prinsippskisse inntak.
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Fig. 2.14. Skisse til mulig inntak

2.2.5

Vannvei

Rørgate
Fra inntaket på kote 450 ledes vannet inn i et tilløpssystem – rør med en innvendig diameter på ca. 500
mm og en lengde på om lag 1350 meter.
Traseen for rørgaten/midlertidig anleggsvei går på vestsiden av elven og rørgaten vil bli nedgravd og
tildekket. Store deler av valgt trase har en relativt stabil stigning/helning (stigning 30 % / helning 16,7
grader) med «gildene» overganger til noe flatere partier øverst og nederst, bortsett fra et lite område i
tilknytning til eksisterende masseuttaket som er brattere enn angitt ovenfor jf. vedlagte bilder av
traseen jf. fig. 2.18 etc. I hovedsak så anses valgt trase som arbeidet skal pågå i som generelt mindre
krevende/risikopreget.
I anleggsfasen vil en korridor på inntil 15 - 20 meter langs rørgaten (inkl. skjæringer, fyllinger, lagring
av masse etc.) bli berørt. Noe sprengning i den øverste delen (100 – 200 meter) og noe hogst generelt
i/langs traseen må påregnes. Rørgaten graves ned i hele sin lengde.
Ut fra de data som foreligger så er det tilstrekkelig med løsmasser i planlagt trase for opparbeiding
(fylling i naturlig søkk og traseen heves litt i lavbrekk etc.) og tildekking av rørgatetraseen. I tillegg vil
en hente egnede omfyllingsmasser til å legge rørene i fra eksisterende masseuttak. Eventuell
overskuddsmasse deponeres i masseuttaket.
Trase masseuttak. Traseen er planlagt å gå til dels gjennom eksisterende masseuttak. Deler av område
har en helling på ca. 45 grader eller mer (rasvinkel). Arbeidet her vil gjennomført «ved hjelp av» at en
starter arbeidet fra oversiden masseuttaket og terrenget tilpasses øvre og nedre område av traseen dvs.
en skjæring/fylling (hele masseuttaket vil tilslutt bli arrondert, tilpasset gitte omgivelser og tilrettelagt
for vegetasjonsetablering). Alternativ trase som er vurdert, er rundt masseuttaket jf. fig. 2.3 og 2.18.
Rørtraseen/midlertidig anleggsvei vil bli synlig lokalt i området, men ettersom tiden går, vil område
bli igjengrodd. Det legges vekt på en landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning så langt dette lar seg
gjøre. Traseen for rørgate/anleggsvei minimaliseres (ca. 3 meter brei) og arronderes med tanke på
revegetering. Revegetering tar utgangspunkt i stedegen masse og vegetasjon (gjenbruk og naturlig
revegetering).
Detaljer vedrørende rørgate og utførelse vil bli bestemt etter detaljert prosjektering.
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Fig 2.15. Kart - trase rørgate/midlertidig anleggsvei.

Fig. 2.16. Svoldal kraftverk. Terrengprofil rørgate/midlertidig anleggsvei
Profil rørgate/midlertidig anleggsvei, høyde inntak 450 moh og lengde rørgat ca.1350 (1334) meter.
Helning 450/1350 = 0,33 dvs 1:3,3 – 16,7 grader. (stigning i % 30)

25

Fig. 2.17. Synliggjøring av stigning/helning og eksempel på bratt trase/rørgate (bratt - over 20 grader).

Fig 2.18. Oversiktsbilde, ca. rørtrase gjennom masseuttak (rødt) og alternativ trase rundt
masseuttaket (blått - og følger et dalsøkk på vestsiden av masseuttaket).
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Fig.2.18. Bilde tiltaksområde, ca. plassering inntak, nedgravd rørgate/anleggsvei og kraftverk

Permanent vei

Fig 2.19. Oversiktsbilde nedre del elva/område for planlagt kraftverk, nedgravd kabel - rørgate/
midlertidig anleggsvei og område for permanent vei. Bilde tatt 29.10.18
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Fig. 2.20. Typisk bilder fra område for planlagt trase rørgate/anleggsvei. Bilde tatt 18.11.18
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Fig.2.21. Eksempler fra en tilsvarende trase for rørgate/anleggsvei der noe justering/finpussen
gjenstår.
Tunnel
Tunnel anses som lite aktuelt.

2.2.6

Kraftstasjon

Kraftstasjonen plasseres på ca. kote 5 (jf. fig. 2.21 og 2.22). Størrelse på bygget blir ca. 70 m2, i
tillegg kommer nødvendig areal utomhus på ca. 150 m2
Det planlegges med en peltonturbin med tilhørende generator på 1,85 MW/2,35 MVA og en
transformator på 2,80 MVA med 1/22 kV omsetning og koblingsanlegg. Fundamenter, utløpskanal, og
stasjonsdekke utføres i armert betong. Vegger/tak i overbygningen blir enten i armert betong eller
standard reisverk med tilhørende isolasjons. Shingel, plater eller stein på taket.
Det vil spesielt lagt vekt på utforming bygg og valg av farger tilpasses aktuelt område (eks. steingrå).
Støy. NVE sin rapport - Støy i små vannkraftverk oppdragsrapport 10, 2006 vil bli lagt til grunn for
bygningsmessige og andre tiltak for å dempe støy. Det er planlagt med dykket utløp fra kraftverket
(utløp sjø). En vil ha fokus støy i forbindelse på valg av teknisk utstyr og fokus på støydempende tiltak
knyttet til bygget som plassering, vegger, tak dører, vinduer og spesielt ventilåpninger/ventilasjon
(lydfeller/sluser/lydabsorbenter etc).
.
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Ca. område for plassering av kraftverk

Fig. 2.22. Bilde fra elva og planlagt plassering av kraftverk. Bilde tatt 28.10.18 og
elveløpet fremstår som tørrlagt (renner litt vatn mellom steinen)

Ca. område for plassering av kraftverk

Fig 2.23. Bilde fra elva og planlagt plassering av kraftverk. Bilde tatt 28.10.18 og
elveløpet fremstår som tørrlagt (renner litt vatn mellom steinen).
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Fig. 2.24. Eksempel på kraftverksbygg med vekt på utforming og fargevalg

2.2.7

Kjøremønster og drift av kraftverket

Kraftverket har ikke reguleringsmagasin og skal normalt kjøres etter en gitt vannstand/vannstandsområde basert på naturlig tilsig større enn planlagt minstevannføring og minste slukeevne. Dette vil
kunne medføre flere start/stopp i løpet av et døgn avhengig av tilsigsvariasjoner (flomelv).
2.2.8

Veibygging

Det vil bli bygd en midlertidig anleggsvei (ca.1350 meter) i forbindelse med nedgravning av rørgate
(rørgata legges i anleggsveien). I anleggsfasen vil en korridor på inntil 15 - 20 meter langs rørgaten bli
berørt. Noe sprengning og hogst må påregnes. Det er planlagt at veien skal gro igjen ved hjelp av
naturlig revegetering.
Den nederste delen av anleggsveien (bredde på ca. 8 meter og lengde ca. 75 meter) vil bli permanent
tilkomstvei til kraftstasjonen (jf. fig 2.3 og 2.19).
Tilsyn og vedlikehold av rørgate og inntak etc. vil i hovedsak skje til fots. Tyngre arbeid/vedlikehold
mv. vil skje ved hjelp av helikopter. I tillegg vil traseen være fremkommelig med en ATV dersom
dette blir nødvendig.
2.2.9

Massetak og deponi

I forbindelse med legging av rørgate er det planlagt og avtalt med grunneier at en kan ta ut masse
(sand og grus til å legge rundt rør/kabel) fra eksisterende masseuttak inklusiv deponering av
overskuddsmasse. Masseuttaket planeres/arronderes og tilpasses til eksisterende terreng. Område
tilrettelegges for naturlig revegetering i sluttfasen av anleggsperioden.
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Planlagt nettilknytning

Fig. 2.25. Bilde eksisterende masseuttak og fylkesvei 551

Fig. 2.26. Oversiktsbilde eksisterende masseuttak (nedlagt)

2.2.10 Nettilknytning (kraftlinjer/kabler)
Det skal legges en 22 kV jordkabel (TLSF 90) på ca. 230 meter frem til eksisterende 22 kV ledning
eiet av Hardanger energi. Kabelen legges i samme grøft/trase som rørgaten i ca. 160 meter deretter i
egen grøft det siste stykke.
Kvinnherad Energi har gitt tilbakemelding om at det er kapasitet i distribusjonsnettet og at det er avtalt
tilkobling til deres 22 kV ledningsnett. Det er i dag ikke kapasitet i Regionalnettet. En regner med at
det blir kapasitet når Ænes Inkubator mv kommer på drift. Avklaring pågår og nødvendig
avtaler/dokumentasjon vil bli ettersendt søknaden når dette foreligger.
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Kostnadsoverslag

2.3

Svoldal Kraftverk

mill. NOK

Overføring/inntak/dam

2

Driftsvannveier

6

Kraftstasjon, bygg

1,5

Kraftstasjon- maskin og elektro.

6

Kraftlinje/kabel

1

Uforutsett

2

Planlegging/administrasjon/konsulentbistand etc.

0,5

Sum utbyggingskostnader

19

Tabell 2.7. Stipulert pris 2019. Kostnadsoverslag basert på NVEs håndbok, aktuelle leverandører sin
prisantydning og egen erfaring fra tidligere anlegg deriblant bygging av Fatland kraftverk.

2.4

Fordeler og ulemper ved tiltaket

Fordeler
Utbyggingen gir en kraftproduksjon på ca. 5,6 GWh og er vurdert til å ha fordeler knyttet til lokal
kraftforsyning, redusert CO2 utslipp, oppfyllelse av vedtatte klimamål, lokal verdiskapning, lokale
ringvirkninger og kommunale/nasjonale skatteinntekter
Ulemper
Den totale konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets omfang
vurderes til å være liten negativ (-)
2.5

Arealbruk og eiendomsforhold.

Arealbruk
Inngrep
Inntaksområde

Midlertidig
arealbehov (daa)
1,5

Permanent
arealbehov (daa)
0,5

Overføring/rørgate (vannvei)

15

0

Riggområde

5

0

Veier

0,7

0,7

Kraftstasjonsområde

0,5

0,5

230 meter

230 meter

Ev. merknader

Adkomst til kraftstasjon

Massetak/deponi
Nettilknytning

Tabell 2.8. Oversikt over arealbruk

Jordkabel
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Eiendomsforhold
Tiltakshaver/utbygger har inngått avtale med grunn og fallrettseier jf. vedlegg 7
Navn

Gnr, bnr., kommune

Eier

Aud Torhild Vatnedal

61, 1, Kvinnherad

Grunn og fallrettseier

Tabell 2.9. Oversikt over eiendomsforhold.

2.6

Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer

Beskrivelse av tiltakets status i forhold til:
Fylkes- og/eller kommunal plan for småkraftverk.
Svoldalselva tilhørere delområde Mauranger – Varaldsøy i fylkesdelsplan for små vasskraftverk i
Hordaland. Tiltaksområde ligger innenfor område gitt stor verdi i temakart for fjordlandskap og
inngrepsfrie naturområder.
Kommuneplaner
I gjeldende kommuneplan er området i kommuneplanen sin arealdel satt av til LNRF‐område. Planid.
20140002
Samlet plan for vassdrag (SP)
Vassdraget er ikke behandlet i samlet plan for vassdrag.
Verneplan for vassdrag
Vassdraget er ikke vernet
Nasjonale laksevassdrag
Vassdraget er ikke blant de vedtatte eller foreslåtte laksevassdrag
Ev. andre planer eller beskyttede områder
Vassdraget er ikke omfatter eller vernet i medhold av andre planer.
EUs vanndirektiv
Svoldalselva er registret i vannportalen som vannforekomst 046-4-R, Marangsfjorden sidebekker sør,
økologisk status moderat.

3. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn
3.1 Hydrologi
Inntaket i Svoldalselva på kote 450 har et nedslagsfelt på 2,65 km2. Den spesifikke avrenning er
beregnet til å være ca. 101 l/s/km2 og en tilsvarende middelvannføring på 267 l/s ved inntaket. ‘
Maksimal slukeevne til turbinen er planlagt til 206 % av middelvannføringen dvs. 550 l/s og
minste slukeevne vil være ca. 50 l/s (19 % av middelvannføring).
Avrenningen fordeler seg over året som vist i fig 3.1. Både flerårsmiddel og flerårsmedian gir et bilde
av midlere avløpsforhold. I flerårsmiddel- beregningen inngår flomvannføringen og i flerårsmedian
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vektlegges ikke flomvannføringen. Den nederste kurven viser den laveste vannføringen som har
forkommet. Lavvannføringene inntreffer i vintersesongen og til dels i sommersesongen (høst).
I Figur 3.2 vises et plott over hvordan maksimale flommer er fordelt over året (døgndata). De største
flommene er typisk regnflommer, kombinert med nysnø- smelting, i høst- og tidlig vinterperioden.
Kulminasjonsvannføringen er normalt noe større.

F IGUR 3.1. P LOTT SOM VISER SESONGVARIASJON I MIDDEL /MEDIAN OG MINIMUMS VANNFØRINGER GJENNOM ÅRET , ( DØGNDATA ). ( FLERÅRS DØGN VERDIER . FLERÅRSMIDDEL , FLERÅSMEDIAN OG FLERÅSMINIMUM )
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F IGUR 3.2. P LOTT SOM VISER SESONGVARIASJON I MAKSIMUMSVANNFØRINGER GJENNOM
ÅRET ( DØGNDATA ).
Alminnelig lavvannsføring, 5-persentiler og minstevannføring.
Tabell 3.1 viser at estimert alminnelig lavvannføring ved målestasjonen Djupevad er 3,9 l/s∙km2.
Alminnelig lavvannføring øker normalt med bl.a. økende feltstørrelse, innsjøprosent og økende
spesifikk avrenning. Alminnelig lavvannføring for Svoldalselva er med bakgrunn i dette antatt å være i
størrelsesorden 3,4 l/s/km2 som tilsvarer rundt 9 l/s
42.5 Djupavad

Alminnelig
lavvannsføring

5-persentil sommer

5-persentil vinter

Djupavad

3,9 l/s/km2

5,3 l/s/km2

2,8 l/s/km2

Djupavad «skalert»

3,4 l/s/km2

4,8 l/s/km2

2,6 l/s/km2

Tabell 3.1. Alminnelig lavvannsføring og 5-persentiler
Verdier beregnet med NVE-program Nevina for Svoldalselva angir ca. 4 og 3,4 l/s/km2 som
alminnelig lavvannsføring (uregulert/regulert).
Med utgangspunkt i overnevnte angitte data så er antatt alminnelig lavvannføring og 5-persetilene
i Svoldalselva å være ca.:
Alminnelig lavvannføring: 9,0 l/s

3,4 l/s /km2

5‐persentil sommer:

13,0 l/s

4,8 l/s/km2

5,0 l/s

2,6 l/s/km2

5‐persentil vinter:
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Det er derfor planlagt å slippe en minstevannføring tilnærmet alminnelig lavvannsføring på inntil 10
l/s i sommersesongen, Dersom tilsiget er mindre enn angitt minstevannføring så slippes tilsiget
(tilsiget vil periodevise være mindre enn angitt minstevannføring på 10/l/s).
Det er ikke planlagt å slippe minstevannføring i vintersesongen. Bakgrunnen for dette er at visuelle
observasjoner, fysiske forhold og hydrologiske data tilsier at elva periodevis er tilnærmet tørrlagt og
minstevannføring vinterstid vil ha svært liten effekt på grunn av snø, svaberg – nedising etc.

Vannføringsbudsjett
Tabell 3.2 viser beregnet vannføringsbudsjett i et tørt, normalt og vått år. Beregningene indikerer en
restvannføring (% av årenes middelvannføring) på et sted mellom 28 – 36 % nedstrøms inntak og
mellom 51 og 59 % like oppstrøms kraftstasjonen.
Tørt år

Normalt år

Vått år

1996

2004

1990

Middel

0,11

0,27

0,36

Min.

0,00

0,01

0,01

Maks.

2,23

3,34

3,33

Middel

0,04

0,09

0,10

Min.

0,00

0,00

0,00

Maks

1,68

2,79

2,78

36

33

28

Middel

0,14

0,37

0,49

Min.

0,00

0,01

0,02

Maks.

3,08

4,61

4,59

Middel

0,08

0,19

0,29

Min.

0,00

0,01

0,02

Maks

2,53

4,06

4,04

57

51

59

Vannføringsbudsjett

Vannføring ved inntak
før utbygging

Vannføring nedenfor
inntak etter utbygging

% restvannføring av årets middelvannføring

Vannføring til fjorden
før utbygging

Vannføring til fjorden
etter utbygging

% restvannføring av årets middelvannføring

Tabell 3.2. Beregnet restvannføringen mellom inntak og like oppstrøms kraftstasjonen.
Kurver som viser vannføringen på utbyggingsstrekningen før og etter utbygging i et vått,
middels og tørt år er vedlagt – vedlegg 4, hydrologiske data og beregninger
Vannføringen større enn største slukeevne og mindre enn minste slukeevne
Tabell 3.3 viser hvor mange dager i året, i henholdsvis et tørt år, middels år og vått år at vannføringen
er større enn største slukeevne og mindre enn minste slukeevne (tillagt planlagt minstevannføring) for
de samme årene. I middel året 2014 så samsvarer dette godt med beregnet produksjon – jf. fig. 3.3.
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Beregnet antall dager - år

Tørt år 1996

Middels år 2004

Vått år 1990

Antall dager med vannføring > største
slukeevne

15

51

64

Antall dager med vannføring < planlagt
minstevannføring + laveste driftsvannføring

250

101

58

Tabell 3.3. Beregnet antall dager med vannføringen større enn største slukeevne og mindre enn minste
slukeevne.

Fig. 3.3 Beregnet produksjon middelår - 2004 relatert til antall dager med vannføring > største
slukeevne og antall dager med vannføring < planlagt minstevannføring + laveste
driftsvannføring.

Beregning og fordeling av nyttbar vannmengde.
Tilgjengelig vannmengde
Beregnet vanntap fordi vannføringen er større enn største slukeevne
(% av middelvannføring)
Beregnet vanntap fordi vannføringen er mindre enn laveste driftsvannføring
(% av middelvannføring)
Beregnet vanntap på grunn av slipp av annen planlagt minstevannføring, (% av
middelvannføring). Brukt 0,01 m3/s i sommerperioden.
Nyttbar vannmengde til produksjon ved slipp av annen planlagt minstevannføring
Brukt 0,01 m3/s i sommerperioden
Tabell 3.4. Fordeling av nyttbar vannmengde.

0,27 m3/s
23% (29% i 2004)
3% (3% i 2004)
1,5% (1,1% i
2004)
0,18 m3/s
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3.2 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima
Svoldalselva er et typisk vestlandsvassdrag- flomelv med relativt store fall over korte distanser og
store variasjoner i vannføringen fra tilnærmet tørrlagt (liten/ingen resipientkapasitet) i perioder og til
flomtopper på 4-5 m3/s (utspylingseffekter).
Området rundt Svoldalselva ligger i et terreng der topografien veksler mellom til dels bratte partier og
noen få flatere partier/områder. Terrenget/område har en nordvendt eksposisjon og aktuell
elvestrekning er bratt.
Den nedre del av vassdraget som berøres av dette prosjektet, influensområde, er stort sett omgitt av
skogkledd landskap. Det finnes flere mindre fossefall på den aktuelle strekningen. Elveløpet nedenfor
veien (riksveien krysser elven ca. 100 meter fra sjøen) renner gjennom grov blokkmorene, mens løpet
mellom veien og planlagt inntak veksler mellom å renne mellom/over grov morenestein og glattskurt
fjell i dagen.
Den øvre del av elva/vassdraget er stort sett omgitt av noe bar- og bjørkeskog, noe mindre vegetasjon
for deretter gå over til vestlandsk fjellnatur.
Det er i dag ingen kjente negative påvirkningsfaktorer utover langtransportert forurensning som
forsuring.
Utbyggingen som er planlagt vil kunne medføre mindre og litt varmere vann i den snø og isfrie
perioden inkl. en raskere oppvarming på vårparten. I vinterperioden har nedbørsfeltet et variabelt
snødekke, med variasjoner knyttet til høyde og år. Mindre vatn på berørt elvetrekning kan og påvirke
isforholdene spesielt knyttet til blankskurt fjell i dagen.
På planlagt utbygd strekning er elven uten særpregede mikroklima som finnes i mer lukkede bekke/elvekløfter og det er ikke funnet eller påvist noen rødlistede mosearter eller andre rødlistede arter som
er direkte avhengig av vannstrengen.
For de aktuelle deltema som er vurdert vil det planlagte tiltak kunne ha innvirkning på vanntemperatur
og isforhold og sannsynligvis ingen virkning på lokalklima i dalen. Samlet ingen/liten negativ
konsekvens.
3.3 Grunnvann
Svoldalselva, område har lite løsmasser bortsett fra mindre avgrenset areal (morene) helt øverst i
nedslagsfeltet (NGUs kartbase). Områdene er klassifisert som begrenset grunnvannspotensial. Det er
heller ikke kartlagt myrer i nærområde som gir grunnlag for høy grunnvannstand. Nede ved fjorden er
det boret etter vann i fjell som nå forsyner gården/fritidseiendom (gnr. 66 bnr 1) og fritidsboligene
med vann. Borebrønnen som forsyner alle de 5 fritidseiendommene ligger ca. 280 meter fra elven.
Brønnen anses som ikke å være avhengig av avrenning/vannføring i Svolldalselva. Hyttefelte på
Svoldalsneset som ligger ca. 500 meter fra elven har og vannforsyning fra borebrønn med høydebasseng og vil ikke bli påvirket av redusert vannføring i vassdraget (jf. 3.13 ferskvannsressurser).

3.4 Ras, flom og erosjon
Svoldalselva er et typisk vestlandsvassdrag - en liten flomelv med relativt store fall over korte
distanser og store variasjoner i vannføringen fra tilnærmet tørrlagt i perioder og til flomtopper på 4-5
m3/s (beregnet døgnverdier ved inntaket og større flommer vil kunne forekomme). De største
flommene er typisk regnflommer, kombinert med nysnøsmelting, i høst- og tidlig vinterperioden.
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Siden slukeevnen (0,55 m3/s) til kraftverket er relativt liten sett i forhold til de større- mulige
flomvannføringene så vil ikke dette føre til noen vesentlig betydning for flomforholdene, erosjon og
sedimenttransport i vassdraget. Kraftverket vil generelt bidra til å redusere risikoen for mulige skader.
Flere steder langs planlagt utbygd strekning har risiko for steinsprang (fig 3.4), flom og jordskred (fig.
3.5) og snø- og steinskred (fig. 3.6). Dette vil bli hensyntatt i forbindelse med bygging av vannvei.
Område i og rundt vassdraget synes i dag som stabile. Elvehabitatet har lite preg av erosjon. Planlagt
utbyggingen med tilhørende rørtrase/midlertidig anleggsvei (veianlegg kan påvirke negativt i bratt
terreng) vil sannsynligvis ikke påvirke faren for erosjon og ras. Ingen negativ konsekvens.

Fig. 3.4. Risiko for steinsprang; mørk skravering er der steinsprang kan utløses; lysere skravering er
areal der steinsprang/ras kan påvirke området (NVE).
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Fig. 3.5. Områder for potensiell jord og flomskredfare (NVE).

Fig. 3.6. Snø og steinskred aktsomhetsområde (NVE).
3.5 Rødlistearter
I feltarbeidet knyttet til biologiske undersøkelser (jf. Ecofact rapport 641 vedlegg 9) ble ingen
rødlistearter påvist og det finnes heller ikke noen funn knyttet til tilgjengelig databaser. Ingen negativ
konsekvens
Rødlistede naturtyper.
For hovednaturtypen ferskvann er naturtypen elveløp (inkl. bekker) rødlistet i kat. NT. Med hensyn til
kriteriet uberørt settes verdien av aktuelle elveløp til middels verdi.
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Rødlistet

Rødlistekategori

Funnsted

Påvirkningsfaktorer*

NT

Svoldal

Vannkraft

naturtype
Elveløp

Tabell 3.5 (*www.artsportalen.artsdatabank.no)
3.6 Terrestrisk miljø
Fisk og ferskvannsorganismer
Svoldalselva er et relativt lite vassdrag. Vassdraget er nordvendt eksponert og er relativt kystnært
(klart oseanisk seksjon) noe som preger landskap, natur, vegetasjonstype og flora
I Naturbase er det ikke registrert noen truede eller sjeldne naturtyper i det aktuelle området. I
nabodalføret, Vardanesdalen, er det registrert en bekkekløft med lokal verdi. Det er heller ikke
registrert rødlistearter i denne bekkekløfta. Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Området er dominert av åpen furu- og bjørkeskog. Skogen på østsida av elva har den fineste
utformingen, med noe eldre og åpnere furuskog enn på vestsida, som er mer dominert av bjørkeskog.
Det ble på befaringen funnet noen få gråortrær, og det er en del rogn i området. På vestsida av elva
var det også et mindre plantefelt av gran (I7). Feltsjiktet er generelt preget av bærlyng, tujamose,
bjørnemose og ulike torvmoser. Det er mest naturlig å kategorisere området som røsslyngblokkebærfuruskog (A3), i kystutforming (A3c).
Karplantefloraen i området bærer preg av at klimaet er oseanisk og at berggrunnen består av
næringsfattige bergarter. Området er ikke spesielt artsrikt. Det ble ikke funnet sjeldne eller truede
arter, men av karakteristiske arter kan nevnes at det ble funnet bergfrue og kongslys. Feltsjiktet er
preget av bærlyngarter som blåbær, tyttebær og krekling. Noe røsslyng finnes også i spredte tuer.
Videre er det er en del einer i bunnsjiktet, og stedvis bregner som hengeving, sisselrot, fugletelg og
einstape.

Lav- og mosefloraen bestod/består stort sett av trivielle arter. Flere av disse artene er imidlertid
fuktkrevende. Liste over mose- og lavarter er tatt med i vedlegg 1. Arten steinhutremose (Marsupella
sphacelata) kan nevnes da den er regionalt uvanlig, men ikke rødlistet.
Virvelløse dyr ble ikke vektlagt i tidligere undersøkelse. Det er noen døde trær og noe død ved i
området. Et visst potensiale for å finne sjeldne insektarter vil alltid være tilstede der det finnes noe
død ved.
Av fuglearter er spurvefugler dominerende. I de nederste delene av elva kan det være forhold for
fossekall og strandsnipe. Det ble funnet sportegn etter spetter, og det er et stykke øst for
influensområdet kartlagt yngleområde for hvitryggspett og gråspett. Det var noe død ved i området,
men omfanget var ikke av stor betydning. Lenger øst er det også kartlagt leveområde for storfugl, og
terrenget rundt Svoldalselva kan nok sporadisk benyttes av storfugl. Det ble ikke funnet beitefuruer
eller andre tegn til storfugl på befaringen.
Når det gjelder pattedyr så er området registrert som beiteområde for hjort. Det ble på feltdagen
funnet tråkk etter hjort flere steder langs elveløpet.
Den totale konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets omfang
vurderes til å være liten negativ (-)
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3.7 Akvatisk miljø
Det er ingen registreringer av verdifulle akvatiske miljøer. Vannføring, fall- og strømforholdene gjør
heller ikke elva egnet som leveområde for fisk. Det må også antas at det forekommer noen
evertebrater i og inntil elva som er knyttet til vann, men en raskflytende flomelv som denne har
forholdsvis få gode leveområder for vannlevende insektarter. Elvemuslingen har et larvestadium som
parasitterer fisk og er helt avhengig av en viss tetthet av fisk for å kunne opprettholde en lokal
bestand. Mangel av fisk på den berørte elvestrekningen tilsier at det ikke er elvemusling der. Ål vil
trolig ikke benytte elva i særlig grad da alle fossene og strykene vil utgjøre for mange vandringshinder
for arten. De ovenforliggende vannene ligger i tillegg en høyde over havet (over 700 moh) som ligger
over det ålen prefererer.

Den totale konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets omfang
vurderes til å være liten negativ (-)

3.8 Verneplan for vassdrag og Nasjonale laksevassdrag
Svoldalselva er ikke omfattet av Verneplan for vassdrag og har ikke anadrom fiskestamme. De
nærmeste vernede vassdrag er Furubergselvi, Æneselvi og Hattebergvassdraget (vassdrag med variert
landskap, kulturminneverdien og friluftsliv etc.).
Ingen negativ konsekvens
3.9 Landskap og inngrepsfrie naturområder (INON)
Som landskap er dette området plassert i Landskapsregion 22 Midtre bygder på Vestlandet.
Underregion 22.7 Bygdene i Kvinnherad og Strandebarm.
Det småskala landskapet i dalen (nedre del, influensområde) er middels/lite variert og lite påvirket av
skogbruk og andre former for aktivitet. Den øvre del av vassdraget/nedslagsfeltet, over
influensområde, er meir i bruk til jakt, friluftsaktivitet etc. (tur-friluftsruter med utgangspunkt i
Rosendal) og har meir preg av fjellandskap.
Elvelandskapet - elva er til dels lite synlig frå fjorden og lavlandet og influensområde har middels/liten
opplevelsesverdi da større fosser, stryk og andre distinkte vassdragselement mangler/er ikke synlig.
Vegetasjonen i nedre del av vassdraget er i hovudsak furuskog med varierende innslag av bjørk, litt
rogn og or før en kommer opp til et mer hei- og rabbesamfunn og omgivende fjell som danner en
landskapsmessig ramme, til et større landsskapsrom. Samlet landskapsverdi (storskala og småskala)
settes til middels og omfanget av tiltaket settes til lite negativt konsekvens
Influensområde til Svoldal kraftverk hører til et større og sammenhengende naturområde som vurderes
til å ha stor verdi. Realisering av prosjektet vil føre til fysiske inngrep som inntaksdam og rørtrase/
anleggsvei og en reduksjon av det sammenhengende naturområde. Rørtrase/anleggsvei vil medføre at
området blir lettere tilgjengelig (brukes som sti). En utbygging vil i hovudsak ikke føre til andre
konsekvenser utover en arealmessig reduksjon INON 1-3 km på 1,59 km2. Liten negativt konsekvens.
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Fig 3.7 Svoldalselva ligger i Landskapsregion 22 Midtre bygder på Vestlandet. Underregion 22.7.
Bygdene i Kvinnherad og Strandebarm. (NIBIO)

Fig. 3.8 Foto som viser landskap og vassdragsområde. Inntak, rørgate/midlertidig
anleggsvei og kraftverk skissert inn.
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Fig. 3.9 Markslagskart og dominerende naturtyper i tiltaks‐ og influensområdet. Skogkledd landskap
er vist med ulik bonitering. (Skog og landskap 2015)

Ca. planlagt inntak, kote 450

Fig. 3.10.Oversiktskart, INON soner. Gul farge er 1 km fra eksisterende inngrep og grønn er 1-3 km
fra eksisterende inngrep (MD).

45

INON sone

Areal som endrer
INON status

Areal tilført fra
høyere INON soner

Netto bortfall

1-3 km fra inngrep

1,59

3-5 km fra inngrep

0

0

>5 km fra inngrep

0

0

-

1,59

Alle tall i km2

Tabell 3.5. INON soner.

3.10 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø som vil bli påvirket av tiltaket. Bekreftet av
Hordaland fylkeskommune i brev datert 28.02.19 (tidligere oversendt NVE)
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages funn eller konstruksjoner så vil pågående arbeidet
umiddelbart bli stanset.
Ingen negativ konsekvens.

Fig. 3.11. Kart med oversikt over kulturminner og som det fremgår av kart/data så ble det registret et
løsfunn enkeltminner i 2018 (HFK).
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3.11 Reindrift
Det er ikke reindrift i område og dermed ingen konsekvens.
3.12 Jord- og skogressurser
I influensområde er utmark dominert av produktiv skog i hovedsak furuskog stort sett uten nyere
synlige inngrep. Boniteringen er middels. Fulldyrket mark ca. 2 da overflatedyrket mark ca. 3,5 da og
eventuell dyrbar mark, nede ved fjorden, vil ikke bli berørt av tiltaket. Etablering av
rørgate/midlertidig anleggsvei betinger noe hogst. Ingen negativ konsekvens.
3.13 Ferskvannsressurser
Svoldalselva, brukes ikke til drikkevann, jordvanning, industriprosessvann eller akvakultur.
Vannforsyningen i Svoldal er etablert med borehull på gnr. 66 bnr. 1 ca. 280 meter fra elva jf. fig 3.12.
Vannuttaket (borehullet) forsyner alle (5 stk) fritidsboliger i Svoldal og vil ikke bli påvirket av tiltaket.
I forbindelse med hyttefeltet på Svoldalsneset (gnr. 66 bnr. 9) så er det etablert egen vannforsyning
med borehull og vannbasseng. Hyttefeltet ligger ca. 550 meter fra Svoldalselva og vannuttaket vil ikke
bli påvirket av tiltaket.
Svoldalselva «bærer» heller ikke fisk-/fiskemuligheter.

Borehull/vannforsyning

Fig 3.12. Vannforsyning/borehull Svoldal.
I anleggsfasen kan vassdraget bli litt tilslammet, spesielt i forbindelse med bygging av inntaket og
overføring Nedstebekken. I driftsfasen kan grunnvannsspeilet bli litt påvirket som følge av redusert
vannføring i vassdraget.
Liten eller ingen konsekvens
3.14 Brukerinteresser
Det er ikke noen kjent tilrettelegging for tur- friluftsliv mv i influensområde. Svoldalselva «bærer»
ikke fisk-/fiskemuligheter. I influensområde er det ingen markerte stier men i hovedsak dyretråkk og
område er lite tilgjengelig. Område brukes til noe hjortejakt/turgåing knyttet til grunneiere/fritids-
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eiendommer nede ved sjøen. Rørgate/anleggsvei vil bli kunne bli brukt som sti og vil bedre
tilgjengeligheten til hele området.
I øvre del av område/nedslagsfeltet (over influensområde) går en tur- friluftsruter med utgangspunkt i
Rosendal og område er i bruk til tur- friluftsliv av lokalbefolkning og tilreisende/ferierende. Øvre del
av området vil ikke bli påvirket av utbyggingen. Ingen negativ konsekvens

Tur- friluftsrute

Fig. 3.12 Oversiktskart tur – friluftsrute (NVE).

3.15 Samfunnsmessige virkninger.
Det vil årlig bli produsert ca. 5,6 GWh ren og fornybar energi som utgjør strømbehovet for om lag 280
husstander.
En utbygging vil gi et positivt bidrag til landets kraftforsyning og vil gi inntekter til tiltakshaver/
utbygger og fallrettshaver/grunneier.
Det forventes at en god del av oppgavene i forbindelse med bygging og drift av kraftverket vil bli
utført av lokale bedrifter. Noe av investeringene vil derfor tilfalle Kvinnherad kommune i form av
ordinære skatteinntekter i bygge- og driftsfasen.
3.16 Kraftlinjer
22 kV kabel fra kraftverket (ca. 230 meter) legges i samme trase som rørgaten frem til masseuttaket
der rørgate og kabel skiller lag og kabelen legges i egen trase frem til 22 kV ledning. Rør og kabeltrase
vil krysse fylkesvei 551. Ingen viktige naturtyper eller verneområder vil bli berørt
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3.17 Dam og trykkrør
Dam søkes klassifisert i klasse 0 og rørgate søkes klassifisert i klasse 1, alternativ 0.
Dam
Det er ingen bebyggelse langs vannveien nedstrøms inntaket før en kommer ned til fjorden. Ved et
eventuelt dambrudd så vil vannføringen like etter dambruddet, rett nedstrøms dammen øke betydelig
Vannføringen vil raskt bli dempet og utjevnet nedover i vassdraget både i tid sted og rom.
Ut fra en fysisk vurdering vil elveløpet ikke være i stand til å håndtere slike vannmengder uten mindre
terrengskader rett nedstrøms dammen. Skaden som kan oppstå vil begrenses til egen eiendom.
Detaljert planlegging og prosjektering av dam og inntak vil bli gjennomført etter en fysisk oppmåling
og vurdering av andre hensyn som is/sedimenter, løsmasser etc. på aktuelt damsted. En vil tilstrebe å
begrense det fysiske installasjonene/dammen mest mulig.
Rørgate
Rørgatetraseen vil følge vestsiden av vassdraget/dalen fra inntaket på kote 450, - krysser R 551 ca. 150
meter ovenfor kraftverket/sjøen og derfra ned til kraftverket på ca. kote 5.
Generelt så vil et rørbrudd forårsake mindre skader i terrenget, men vannet vil i hovedsak renne
tilbake til sitt naturlige løp i elva.
Det partiet av rørgaten som potensielt vil kunne gjøre mest skade ligger nær kraftstasjon, med
tilhørende infrasturtur, bebyggelse mv. Dette vil bli hensyntatt spesielt i forbindelse med detaljert
planlegging, prosjektering og legging av rørgaten.
3.18 Ev. alternative utbyggingsløsninger.
Alternative plassering av inntaket er vurdert (kote 420). Av bedriftsøkonomiske årsaker er inntaket
valgt plassert på kote 450.
3.19 Samlet vurdering
Tema
Vanntemp., is og lokalklima

Konsekvens

Søker/konsulent sin
vurdering

ingen/liten negativ

søker

Ras, flom og erosjon

ingen

søker

Ferskvannsressurser

liten negativ

søker

ingen/liten negativ

søker

Brukerinteresser

ingen

søker

Rødlistearter

ingen

Konsulent

Terrestrisk miljø

liten negativ

Konsulent

Akvatisk miljø

liten negativ

Konsulent

Landskap og INON

liten negativ

Konsulent

Kulturminner og kulturmiljø

ingen

søker

Jord og skogressurser

ingen

søker

Liten negativ

Konsulent/søker

Grunnvann

Oppsummering
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3.20 Samlet belastning
Den totale konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets omfang
vurderes til å være liten negativ (-), jf. konsekvens for de ulike delmålene.

4. Avbøtende tiltak
Minstevannføring
Svoldalselva har et totalt nedslagsfelt på ca. 3,95 km2 og er en typisk flomelv, med store variasjoner i
vannføringen fra tilnærmet tørrlagt i perioder og til flomtopper på 4-5 m3/s. Svoldal kraftverk er
planlagt til å kunne utnytte fallet i Svoldalselva, mellom kote 450 og kote 5 (445 meters fall).
Kraftverket vil utnytte et nedbørsfelt på 2,65 km2. Spesifikke avrenning er beregnet til 101 l/s/km,
som til sammen gir et samlet årstilsig på 8,44 Mm3.
Det er planlagt å slippe en minstevannføring på inntil 10 l/s om sommeren med utgangspunkt i
alminnelig lavvannføring og 5-prosentil sommer.
Med utgangspunkt i visuelle observasjoner, fysiske realiteter og hydrologiske data er elva periodevis
tilnærmet er tørrlagt og en minstevannføring vinterstid vil ha svært liten effekt på grunn av snø,
svaberg – nedising så er det foreslått at det ikke slippes minstevannføring i vinterperioden.
Alternativer

Produksjon
(GWh/år)

Alminnelig lavvannføring

Kostnader
(kr/kWh)

Miljøkonsekvens

3,7

Alminnelig lavvannføring
sommer

0,1

3,7

Litt mer vann i vassdraget

(Alminnelig lavvannsføring
vinter)

(0,14)

(3,7)

(Litt mer vann/is i vassdraget)

Tabell 4.1. Planlagt minstevannføring 10 l/s sommer samt angivelse av ca. verdi ved eventuell slipp av
en minstevannføring på 10 l/s vinter.

Fig 4.1. Bilder 28.10.18. Eksempel på vannføring og nedising av Svoldalselva.
Fig. 4.1. viser eksempel på vannføring/nedising av Svoldalselva. Bilde til venstre er nede ved fjorden
og bilde til høyre er fra samløp Svoldalselva - Nedstebekken (kote 400). Begge bildene er tatt
den 28.10.2018. Beregnet vannføring basert på vannmerke Djupavad den 28.10.18 kl. 1300
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skulle ha vært ca. 110 l/s nede ved fjorden.
Andre avbøtende tiltak utover minstevannføring:
Informasjon til gård/hytteeierne i Svoldal.
Det skal fokuseres på å unngå inngrep utover de arealer der inngrepene er uunngåelige.
Det legges vekt på en landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning så langt dette lar seg gjøre.
Revegetering tar utgangspunkt i stedegen masse og vegetasjon (gjenbruk og naturlig revegetering).
Traseen for rørgate/anleggsvei minimaliseres og arronderes med tanke på revegetering.
Synlige betongkonstruksjoner, som eks inntaksdam tilsettes om nødvendig farge i betongen tilpasset
omgivelsene. For å begrense omfanget av inntaksdammen vil en prøve å grave/renske ut nødvendig
volum bak dammen.
I forbindelse med detaljert prosjektering/planlegging av kraftstasjon og tilhørende område så vil støy støydempende tiltak og tilpasning til eksisterende terreng spesielt bli vektlagt.
Eksisterende masseuttak gis avslutningsvis en landskapsmessig og arkitektonisk tilpasning så langt
dette lar seg gjøre, inklusiv tilrettelegging for revegetering.
Avfallshåndtering og tiltak mot forurensning skal være i samsvar med gjeldene lover og forskrifter

5. Referanser og grunnlagsdata
Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1- 10 MW)
NVE veileder 3 2007
Ecofact rapport 641. Svoldalselva småkraftverk, Biologiske utredninger.
Hydrologisk skjema Svoldal kraftverk. Arve Tvede
Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk nr. 1 2010 NVE
Veileder til damsikkerhetsforskriften Klassifisering av vassdragsanlegg nr. 3 2010
Mal søknad konsesjon. Eksempel søknadsbrev NVE 2013
NVE Atlas. Diverse kart
NGU. Diverse kart
Vannportalen.
Hordaland fylkeskommune. Kart kulturminner

6. Vedlegg til søknaden
1.

Regionalt kart. Prosjektet skal være avmerket.

2.

Oversiktskart (1:50 000). Nedbørfelt og omsøkte prosjekt skal være inntegnet. Kartet skal være i
A3 el A4 format, tydelig og lesbart, med farger og gode tegnforklaringer.

3.

Detaljert kart over utbyggingsområdet (1:5000). Kartet skal vise eventuelle overføringer og
magasin, inntak, vannvei, kraftstasjon, nye og eksisterende kraftlinjer, tilknytningspunkt, nye og
eksisterende veier, eiendomsgrenser og arealbruk. Kartet skal være i A3 el A4 format, tydelig og
lesbart, med gode tegnforklaringer. Prosjektet skal tegnes inn med farger.

4. Hydrologiske kurver:
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•

Kurver som viser vannføringen på utbyggingsstrekningen før og etter utbyggingen i tørt, vått
og middels år.

•

Fyllingskurver hvis reguleringsmagasin.

5. Fotografier av berørt område (oversiktsbilde, inntaksområde, rørtrasé, kraftstasjonsplassering, ev.
spesielle landskapselement el. verneområder). Inngrepene kan gjerne visualiseres/tegnes inn på
bildene. Ved eksponering i et større landskapsrom skal tekniske inngrep som dammer, veier og
rørgatetrasé være visualisert.
6. Fotografier av vassdraget under forskjellige vannføringer og størrelse på vannføringen skal
oppgis.
7. Oversikt over berørte grunneiere og rettighetshavere
8. Ev. avtale med områdekonsesjoner/dokumentasjon på nettkapasitet.
9. Miljørapport/ Biologisk mangfold rapport iht. gjeldende veileder fra DN/NVE.

Følgende skjemaer skal følge søknaden som selvstendige dokumenter (skjemaene er å finne på
www.nve.no/smaakraft):
▪

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold

▪

Skjema ”Klassifisering av dammer”

▪

Skjema ”Klassifisering av trykkrør”.

Vedlegg 1 Regionalt kart med tiltaksområde inntegnet
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Vedlegg 2. Oversiktskart med nedbørsfelt og omsøkt tiltak inntegnet

Kraftverk
Rørgate/midlertidig anleggsvei

Inntak og overføring

Nedslagsfelt

Kart med nedslagsfelt og ca. plassering inntak/overføring, rørgate/midlertidig anleggsvei
og kraftverk
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Vedlegg 3. Kart over utbyggingsområde.

Oversikt over tiltaksområde med inntak, rørgate/midlertidig anleggsvei (samme trase) og
kraftverk.
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Kart over område Svoldal med bebyggelse, infrastruktur og angivelse av planlagte tiltak og
riggområde.

Kart over planlagt overføring, inntak og rørgate/midlertidig anleggsvei
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Svoldal Kraft. Ca. plassering trase og terrengprofil for rørgate/midlertidig anleggsvei .
Profil rørgate/midlertidig anleggsvei, høyde inntak 450 moh og lengde rørgat ca.1350 (1334) meter.
Helning 450/1350 = 0,33 dvs 1:3,3 – 16,7 grader. (stigning i % 30)

58

Vedlegg 4. Hydrologiske kurver

Svoldalselva utløp i fjord 1996 - tørt år
3,5
3,0

Vannføring m3/s

2,5
2,0
I dag
Etter utb.

1,5
1,0
0,5
0,0
1:1:

1:2: 1:3:

1:4:

1:5:

1:6:

1:7:

1:8:

1:9: 1:10: 1:11: 1:12:

Svoldalselva utløp i fjord 1996 - tørt år
1,5
1,4
1,3
1,2

Vannføring m3/s

1,1
1,0
0,9
0,8

I dag

0,7

Etter utb.

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
1:1:

1:2: 1:3:

1:4:

1:5:

1:6:

1:7:

1:8:

1:9: 1:10: 1:11: 1:12:
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Svoldalselva utløp i fjord 2004 - middels år
5,0
4,5
4,0

Vannføring m3/s

3,5
3,0
I dag

2,5

Etter utb.

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1:1:

1:2: 1:3:

1:4:

1:5:

1:6:

1:7:

1:8:

1:9: 1:10: 1:11: 1:12:

Vannføring m3/s

Svoldalselva utløp i fjord 2004 - middels år flommtopper
kuttet
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

I dag
Etter utb.

1:1:

1:2: 1:3:

1:4:

1:5:

1:6:

1:7:

1:8:

1:9: 1:10: 1:11: 1:12:
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Vedlegg 5. Fotografier over berørte område.

Oversiktsbilde som viser hele nedslagsfeltet til Svoldalselva (skissert inntak, rørgate/midlertidig
anleggsvei og kraftverk).

Bilde som viser aktuelt område for inntaksdam - inntak kote 450.
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Bilde Svoldalselva. Svaberg og utsikt nedenfor planlagt inntak.
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Ca. område inntak

Bilde fra øvre del av område.
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Oversiktsbilde fra øvre del av tiltaksområde

Oversiktsbilde midtre/nedre del av tiltaksområde

64

Oversiktsbilde masseuttak (nedlagt)

Bilde masseuttak mot sett mot sjøen

65

Masseuttak sett nordover

66

Bilde fra nærområde som er tiltenkt riggområde

67

Bilde fra nærområde som er tiltenkt rigg/trase

68

Område for trase sett mot masseuttaket/sjøen

69

Bilde bru/elv fylkesvei 551

Bilde nederste del Svoldalselva sett mot fjorden

70

Bilde fra Svoldalselva midtre del

71

Bilde fra Svoldalselva midtre del

72

Bilde fra Svoldalselva øvre del

Typisk bilde fra aktuelt område for rørgate/midlertidig anleggsvei (øvre del)
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Typisk bilder fra aktuelt område for rørgate/midlertidige anleggsvei
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Typisk bilde fra aktuelt område for rørgate/midlertidig anleggsvei (midtre del)

75

Typisk bilde fra aktuelt område for rørgate/midlertidig anleggsvei (nedre del) sett mot fjorden
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Oversiktsbilde nedre del tiltaksområde

Ca. plassering kraftverk

Bilde fra Svoldalselva, utløpsområde til fjorden og aktuell plassering av kraftverket.
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Ca. plassering av kraftverk

Bilde fra Svoldalselva, sett fra utløpsområde og oppover i terrenget
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Vedlegg 6. Bilder på forskjellig vannføring.

Bilde 28.10.18 (nedfor bro fylkesvei 551 mot sjøen) Vannføring stipulerte til 30 - 40 l/s

Bilde 28.10.18 (bro fylkesvei 551). Vannføring stipulerte til ca. 40 l/s)

79

Bilde 28.10.18 (utløpsområde sjø - sett mot bro fylkesvei 551) Elveløpet fremstår som tørrlagt (den
renner noe vann mellom steinene). Vannføring stipulerte til ca. 30 – 40.

Bilde 28.10.18. Elveløpet nediset. Vannføring stipulerte til 30 l/s

80

Bilde 12.10.07 (utløpsområde sjø - sett mot bro fylkesvei 551) Vannføring stipulerte til ca. 250 - 300
l/s.

Bilde 12.10.07. (sentralt i berørt område/vassdraget) Vannføring stipulerte til ca. 250 – 300 l/s.
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Bilde 12.10.07. Vannføring stipulerte til ca. 250 - 300 l/s

Bilde 12.10.07. (sentralt i berørt område/vassdraget) Vannføring stipulerte til ca. 250 – 300 l/s

82

Bildet 18.11.18 (rett nedenfor planlagt inntak, ca. kote 430 - 440) Vannføring stipulert til 30 - 40 l/s

Bildet 18.11.18 (kote 420) Vannføring stipulert til 30 – 40 l/s
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Bildet 18.11.18 (kote 450) Vannføring stipulert til 30 – 40 l/s
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Vedlegg 7 Oversikt over grunneiere og avtale
Eiendomsforhold
Tiltakshaver/utbygger har inngått avtale med grunn og fallrettseier jf. vedlegg 7
Navn

Gnr, bnr., kommune

Eier

Aud Torhild Vatnedal

61, 1, Kvinnherad

Grunn og fallrettseier

Tabell 2.9. Oversikt over eiendomsforhold
Avklaring av grenser.
I forbindelse med befaring i område i november 2018 dukket det opp en grense knyttet til Statens
kartverker som hverken grunneier eller Kvinnherad kommune kjente til. Første forespørsel til Statens
kartverker 3.desember og avklarende svar 5. februar, dvs. det tok lang tid før nødvendig avklaring var
på plass jf. påfølgende informasjon

Sendt:
Tue, 5 Feb 2019 14:33:54 +0000

Grenseavklaring

Emne:
VS: Spørsmål om opprinnelse til grenseline.

Her er svaret frå Statens kartverk Bergen.
I klartekst betyr det at denne lina som eg spurde om bare er ei hjelpelina for på få eit lukka poligon av
eigedommen. Denne lina er trekt vilkårleg og må ikkje sjåast på som ei grense, sjølv om kartet viser
slik.

Med vennleg helsing
Johan Feet
Fagleg leiar oppmåling
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Telf 41044451

Fra: Alejandro Paz <Alejandro.Paz@kartverket.no>
Sendt: tirsdag 5. februar 2019 14.19
Til: Johan Feet <johan.feet@kvinnherad.kommune.no>
Emne: SV: Spørsmål om opprinnelse til grenseline.
Hei
Jeg har sett på saken sammen med Britt Bergfjord og konklusjonen er at grense til venstre er fiktiv
og den andre er hjelpelinjer kun til å lukke polygon.

Mvh
Alejandro Paz
Fra: Alejandro Paz
Sendt: tirsdag 5. februar 2019 13:50
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Vedlegg 8
Biologisk utredning.
I kommunal sammenheng er Kvinnherad kartlagt i flere omganger og arbeidet
er gjort/koordinert av Bjørn Moe, og senere utført av John Bjarne Jordal og Geir
Gaarder. Ut fra de data som foreligger så er det lite/ingen data som er knyttet
direkte til Svoldal.

NOTAT

Vår ref.: RM-02591

Dato: 22. juli 2019

Konsekvens av endret inntak i Svoldal kraftverk
Ecofact Sørvest AS (den gang Naturforvalteren AS) gjennomførte befaring av Svoldal kraftverk
i oktober 2007. Befaringen, og den påfølgende rapporten ble gjort med grunnlag i planer om
utnyttelse av vannstrengen, med inntak på kote 420. Rapporten ble deretter revidert i november
2018 etter kommentarer fra NVE. Den ble da gjennomgått og tilpasset nye krav, veiledere og
verdidokumentasjon slik som nasjonal rødliste. Konklusjonen i rapporten var at «Den totale
konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets omfang vurderes
til å være lite negativ (-)» Den negative konsekvensen har sammenheng med tiltakets
virkningsomfang på «vanlig» natur.
I etterkant har tiltakshaver besluttet å flytte inntaket fra kote 420 til kote 450 for å øke
fallhøyden med 30 meter. Dette medfører at inntaket flyttes opp mot 150 meter lengre opp i
vassdraget, og følgelig vil adkomstvei påvirke vegetasjonen på strekningen, og vannstrengen
vil få redusert vannføring. Det vil også bli overført vann fra Nedstebekken i vest, via en 110
meter nedgravd rør, og også dette vil føre til arealinngrep.
Det har ikke blitt gjennomført ytterliggere befaring i den utvidede delen av tiltaksområdet. Det
foreligger heller ingen registreringer i offentlige databaser (Artskart og Naturbase) som tilsier
at det er viktige forekomster i strekningen fra kote 420 til 450. Basert på tidligere befaring og
den generelle beskrivelsen av vegetasjon og vannmiljø i Svoldalselva vurderes utvidelsen av
planene til ikke å medføre endring av tiltakets virkningsomfang og konsekvens.

Med vennlig hilsen,
Roy Mangersnes / Ecofact Sørvest AS

M – 911 34 022, E – roy@ecofact.no, Org.nr. 992 248 998 mva
Post adresse: Postboks 560, 4302 Sandnes
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FORORD
Oppdrag ble opprinnelig gjort for NorFront Svoldal AS via Ivar Drarvik. Ecofact Sørvest AS
(tidligere Naturforvalteren AS) har gjort registreringer av biologisk mangfold, med særlig fokus
på rødlistede arter, i tilknytning til en kraftutbygging i Svoldalselva, i Kvinnherad kommune,
Hordaland fylke. Fatland Kraft, via Kåre Paulsen har overtatt prosjektet.
Gjennomføringen av registreringen er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i
”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW)” NVE
Veileder 2004-1. Rapporten ble oppdatert i november 2018 med bakgrunn i nye håndbøker og
veiledere av Roy Mangersnes.
John Inge Johnsen (botaniker), Arne Bjelland og Anbjørn Høyvik, begge Kvinnherad
kommune, takkes for muntlig informasjon. Trond Rolland ved Fylkesmannen i Hordaland
takkes for oversendte GIS-data og Magnus Johan Steinsvåg takkes for gjennomgang av
naturdata i fylkesmannens databaser.

Ganddal 16. november 2018

Roy Mangersnes

Roy Mangersnes er utdannet Cand Scient i biologi fra NTNU og har vært ansatt som
naturfaglig konsulent i Ecofact (tidligere Naturforvalteren) siden 2006. Han jobber for en
stor del med naturtypekartlegginger og konsekvensvurderinger og har deriblant gjort en
rekke småkraftutredninger. Hans spesialfelt er prosjektledelse, fugl og vegetasjon.
For mer informasjon om firmaet vises det til www.ecofact.no
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SAMMENDRAG
Beskrivelse av oppdraget

Fatland Kraft AS har planer om å bygge et småkraftverk i Svoldalselva i Kvinnherad, Hordaland
fylke. Statlige myndigheter har i den forbindelse stilt krav om gjennomføring av en faglig
undersøkelse av biologisk mangfold i utbyggingsområdet.
Det er planlagt et inntak på kote 420 i Svoldalselva, med kapasitet på rundt 250 m3. Rørgate på rundt
1200 meter vil legges i midlertidig anleggsvei til inntaket. Planen er å la anleggsveien gro igjen.
Kraftstasjon plasseres på kote 5 nede ved sjøen, i nærheten av eksisterende fritidsbebyggelse.
Datagrunnlag

Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på bakgrunn av
tilgjengelige databaser (Naturbasen, NVE-atlas, Artskart og NGU), kontakt med Fylkesmannen i
Hordaland ved Magnus Johan Steinsvåg samt Arne Bjelland og Anbjørn Høyvik, begge Kvinnherad
kommune. Befaring ble gjennomført i området 12. oktober 2007.
Resultat

Det er ikke påvist nasjonale rødlistearter, eller sjeldne og truede naturtyper i undersøkelsesområdet.
Sportegn etter spetter ble funnet, og dette kan være gråspett eller hvitryggspett som det er registrert
yngleområder for et par kilometer lengre øst. Ingen av disse spetteartene er i dag rødlistede, og de
benytter trolig bare området sporadisk til matsøk. Området har samlet sett liten verdi for biologisk
mangfold.
Konsekvens

Virkningsomfanget vurderes samlet til å være lite negativt (-)

Stort neg.

Middels neg.

Lite / intet

Middels pos.

Stort pos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------



Den totale konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets
omfang vurderes til å være lite negativ (-)
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INNLEDNING

Det foreligger planer om å bygge ut småkraftverk i Svoldalselva i Kvinnherad kommune i
Hordaland fylke (se figur 1).
Denne rapporten sammenstiller eksisterende dokumentasjon for biologisk mangfold.
Feltregistrering og rapportering er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i
Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) – revidert
utgave NVE Veileder 3/2009 (Korbøl et. al. 2009). Etter vår vurdering gir det samlede
datatilfang, omfangsvurderinger og konsekvensvurderinger gjengitt i denne rapporten et
tilfredsstillende beslutningsgrunnlag i forhold til konsekvenser for biologisk mangfold av
prosjektet.
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UTBYGGINGSPLANER

Fatland Kraft AS har planer om utbygging av småkraftverk i Svoldalselva i Kvinnherad,
Hordaland fylke. Utbyggingsplanene er mottatt fra oppdragsgiver, og er blitt benyttet som
utgangspunkt for den biologiske undersøkelsen. Kartutsnittene som viser utbyggingsplanene i
dette kapitlet er mottatt fra oppdragsgiver.

Figur 1. Regional lokalisering av tiltaket.

Vanninntaket er planlagt på kote 420, med et volum på inntaksmagasinet på ca 250 m3. Største
vanndybde på inntaksmagasinet vil være 5 meter. Nedgravd rørgate og anleggsvei vil legges på
vestsida av elva, i samme trase. Anleggsvei vil også være nødvendig for bygging av
kraftverkshus. Anleggsvei skal gro igjen etter utført arbeid. Kraftstasjon vil plasseres ved kote
5, nede ved sjøen. Tilkobling til Kvinnherad Energi sitt høgspentnett vil skje via kabel og
høgspenttransformator i umiddelbar nærhet av kraftverket.
Prosjektet vil fange opp et nedbørfelt på ca. 2,69 km2, og årlig middelavrenning er av utbygger
beregnet til 272 l/s. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 11 l/s. Rørgatelengden er
beregnet til 1200 m, og det er planlagt å bruke støpejernsrør med 550 mm utvendig diameter.
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Figur 2. Skisse som viser planlagt plassering av inntak, rørgate (og anleggsvei) og kraftverkshus.

Nedgravd rørgate og anleggsvei er planlagt på vestsida av Svoldalselva, som vist i figur 2. Siden
det ved befaringstidspunktet ikke var avklart hvilken side av elva som var mest aktuell for
legging av rørgate og anleggsvei, ble begge sider av elva undersøkt.

Figur 3. Inntaksområdet i Svoldalselva.
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METODE
Datagrunnlag

Vurdering av dagens status for biologisk mangfold i området er gjort på bakgrunn av kontakt
med Kvinnherad kommune, gjennomgang av litteratur og tilgjengelige databaser (Naturbase,
Artskart, Arealis, NVE-atlas, Askeladden og NGU), samt egen befaring i området 12.10.2007.
Databaser ble gjennomgått i november 2019. De fleste registreringene ble gjort i felt, mens lav
og moser langs vannstrengen ble samlet inn og senere bestemt av John Inge Johnsen
(botaniker).
3.2

Verktøy for kartlegging og verdi- og konsekvensvurderinger

Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i Vegvesenets
håndbok 140 – Konsekvensanalyser (tabell 1 og 2). Dette systemet bygger på at en via de
foreliggende data vurderer influensområdets verdi samt tiltakets omfang i forhold til verdiene.
Ved å sammenholde verdi og omfangsvurderingene i et diagram utledes passivt den totale
konsekvens for biologisk mangfold. For å komme frem til riktig verdisetting brukes spesielt
Norsk Rødliste 2015, samt DN-håndbok 13 (naturtyper), DN-håndbok 11 (vilt) og DN-håndbok
15 (ferskvannslokaliteter).
Tabell 1. Verdivurderinger med metodikk iht. vegvesenets håndbok 140 (Etter Korbøl m fl. 2009).
Kilde
Naturtyper
www.naturbasen.no
DN-Håndbok 13: Kartlegging av
naturtyper
DN-Håndbok 11:
Viltkartlegging
DN-Håndbok 15:
Kartlegging av
ferskvannslokaliteter
Rødlistede arter
Norsk Rødliste 2015
(www.artsdatabanken.no)
www.naturbasen.no

Stor verdi

Middels verdi

Naturtyper som er
vurdert til svært viktige (verdi
A)

Naturtyper som er
vurdert til viktige (verdi B)

Liten verdi
Andre områder

Viktige viltområder (vekttall 23)

Svært viktige viltområder
(vekttall 4-5)
Ferskvannslokaliteter
som er vurdert som svært
viktig (verdi A)
Viktige områder for:

Ferskvannslokaliteter
som er vurdert som
viktig (verdi B)
Viktige områder for:

Andre områder

Arter i kategoriene ”kritisk
truet” og ”sterkt truet”

Arter i kategoriene ”sårbar”,
”nær truet” eller ”datamangel”

Arter på Bern-liste II Arter på
Bonn-liste I

Arter som står på den
regionale rødlisten

Truete
vegetasjonstyper
Fremstad & Moen 2001

Områder med
vegetasjonstyper i kategoriene
”akutt truet” og ”sterkt truet”

Områder med
vegetasjonstyper i kategoriene
”noe truet” og
”hensynskrevende”

Andre områder

Lovstatus
Ulike verneplanarbeider, spesielt
vassdragsvern.

Områder vernet eller foreslått
vernet

Områder som er vurdert, men
ikke vernet etter
naturvernloven, og som kan
ha regional verdi.

Områder som er
vurdert, men ikke
vernet etter
naturvernloven, og
som er funnet å ha
kun lokal verdi.

Lokale verneområder (pbl.)

Verdien blir fastsatt langs en kontinuerlig skala som spenner fra liten verdi til stor verdi.
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Liten
Middels
Stor
----------------------------------------------------




Omfang
Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger på de ulike
temaene som blir verdisatt dersom tiltaket gjennomføres. Omfanget blir blant annet vurdert ut
fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal oppstå. Omfanget blir
gjengitt langs en trinnløs skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang.
Stort neg.
Middels neg.
Lite / intet
Middels pos.
Stort pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Konsekvens
Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdivurderingene og omfanget av
tiltaket for derved å utlede den samlede konsekvens i henhold til diagram vist i figur 4.

Figur 4. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens (Statens Vegvesen
2006).

Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget
stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene
”-” og ”+” (se tabell 2 under).
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Tabell 2. Oppsummering av konsekvensalternativer og korresponderende symboler.
Symbol
++++
+++
++
+
0
-------

3.3

Beskrivelse
Meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ubetydelig/ingen konsekvens
Liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Meget stor negativ konsekvens

Feltarbeid

Befaringer i felt ble utført 12. oktober 2007 av Roy Mangersnes. Tidspunktet begynner å bli for
sent for mange arter karplanter, men de fleste vil fortsatt være registrerbare. For mose og lav er
imidlertid tidspunkt for registrering bra. Det berørte strekket i Svoldalselva fra der den renner
ut i Sildafjorden til inntaket, samt hele rørgatetrasen på begge sider av elva ble undersøkt (se
figur 5). De fleste registreringene ble gjort i felt, men en del moser og lav fra representative,
relevante habitater langs elva ble samlet inn. De innsamlede prøvene ble artsbestemt av John
Inge Johnsen. Hekkeområder for relevante fuglearter knyttet til elven ble vurdert. Det ble også
vurdert hvorvidt elva hadde egnede habitater for elvemusling, og gyte-/oppvekstområder for ål
og anadrom fisk.

Figur 5. Befaringsrute er markert med grønn linje. Begge sider ble befart da rørgatetrase ikke var bestemt på
befaringstidspunktet.
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RESULTATER
Kunnskapsstatus

I Artskart (pr. 08.11.2018) finnes det enkelte registreringer av moser innenfor og i nærheten av
influensområdet. Disse er de som ble samlet inn i forbindelse med feltbefaring i 2007. I tillegg
foreligger det en registrering av marine arter, med punktkoordinat ved utløpet av Svoldalselva.
Koordinatpresisjon er derimot 1000 meter og det antas at dette er innsamlet materiale fra et
større område. Ansvarsarten sukkertare og den rødlistede algen Ceramium deslongchampsii
(EN) ble funnet her. De marine registreringene vurderes ikke å være relevant for denne
undersøkelsen. Bjørn Moe foretok naturtypekartlegging i Kvinnherad kommune i 2005 som er
tilgjengelig i Miljødirektoratets Naturbase. Kommunen har også utført MiS-registreringer, men
ingen MiS-figurer er avgrenset i influensområdet.
Ved egen befaring foretatt 12.10.2007 ble karplanteflora, vegetasjonstyper, fuglelivet, lav- og
moseflora og naturtyper undersøkt, i den grad årstiden tillot dette. På feltdagen var det normal
vannføring i elva. Det har tidligere blitt gjennomført kartlegging av biologisk mangfold i
Kvinnherad kommune, men det foreligger ingen registreringer av viktige naturtyper eller
rødlistede arter fra det aktuelle undersøkelsesområdet. Det meste av influensområdet er
registrert som beiteområde for hjort. Fylkesmannen i Hordaland ved Magnus Johan Steinsvåg
hadde ingen registreringer av sensitive arter unntatt offentligheten i sine baser, som vil kunne
komme i berøring med planene. Ved egne undersøkelser foretatt 12.10.2007 ble karplanteflora,
vegetasjonstyper, fuglelivet, lav- og moseflora og naturtyper undersøkt, i den grad årstiden tillot
dette. På feltdagen var det normal vannføring i elva. Resultatene er presentert i kapittel 4.3, 4.4
og 4.5. Vurderingene i denne rapporten bygger på det totale datatilfanget.
Registreringene fra 2007 har blitt gjennomgått og oppdatert i forbindelse med utformingen av
denne rapporten. Det ble ikke vurdert behov for ytterliggere feltbefaring.
4.2

Naturgrunnlaget

Berggrunn og sedimentforhold
I følge NGU’s berggrunnskart består nedslagsfeltet hovedsakelig av grunnfjellsbergarter som
granitt og granodioritt. Dette er bergarter som ikke gir grunnlag for spesielt næringskrevende
vegetasjon. Løsmassedekket veksler mellom tynt dekke, mer omfattende morenemasser, og
stedvis glatt berg og fjell i dagen. Det er et mindre massetak på vestsida av elva, like ved Rv
551.
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Figur 6. Elva renner stedvis over nakent berg. Berget er flompreget og har lite vegetasjon.

Topografi og bioklimatologi
Svoldalselva ligger ved Lyngstranda, mellom Kvinnheradsfjorden og Sildafjorden, rundt ti
kilometer nord for Rosendal i Hardangerfjorden. Området har en nordvendt eksposisjon, og den
aktuelle elvestrekningen er bratt. Det finnes flere mindre fossefall på den aktuelle strekningen.
Elveløpet nedenfor vegen renner gjennom grov blokkmorene, mens løpet mellom vegen og
planlagt inntak veksler mellom å renne over grov morenestein og glattskurt fjell i dagen. Elva
kan betegnes som en typisk flomelv, med store variasjoner i vannføringen.

Figur 8. Nedre del av Svoldalselva.

Figur 7. Sentralt i elveløpet.

Årsnedbøren i området varierer fra ca. 1700 mm ved fjorden til helt opp mot 3000 mm i øvre
deler av nedbørsfeltet. Området er plassert i sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). Den høye
årsnedbøren kombinert med forholdsvis milde vintre gir generelt grunnlag for en frodig
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vegetasjon, og Hardangerfjorden er kjent for å ha en rik mose- og lavflora, i tillegg til at
nordgrense for mange karplanter finnes i fylket.
Menneskelig påvirkning
Nede ved sjøen i nærområdet til planlagt kraftstasjon, ligger det flere fritidsboliger. En kraftlinje
følger sørsiden av Rv 551 og krysser Svoldalselva i nederste del av elveløpet. Et massetak og
en kort vegsnutt opp til dette på vestsida av elva er de vesentligste inngrepene ved elva, foruten
infrastrukturen rundt bebyggelsen på Svoldal.

Figur 9. Masseuttak ved riksveien.

4.3

Figur 10. Bolighus like ved stasjonsområdet.

Rødlistearter

Karplanter, mose og lav ble undersøkt i felt, samt enkelte arter ble samlet inn for senere
artsbestemmelse. Det ble ikke funnet noen rødlistede arter. I kommunens viltkart er det
registrert yngleområde for hvitryggspett og gråspett rundt to kilometer øst for Svoldalselva.
Fugler fra dette området må antas å benytte området ved Svoldalselva sporadisk, noe som spor
etter matsøk i døde stubber kan vitne om. Begge disse spettene var rødlistet som nær truet (NT)
i 2006, men har i ny rødliste blitt nedjustert til livskraftig (LC).
4.4

Terrestrisk miljø

Verdifulle naturtyper
I Naturbase er det ikke registrert noen truede eller sjeldne naturtyper i det aktuelle området. I
nabodalføret, Vardanesdalen, er det registrert en bekkekløft med lokal verdi. Det er heller ikke
registrert rødlistearter i denne bekkekløfta. Området blir ikke påvirket av tiltaket.
Vegetasjonstypene følger Fremstad og Moen (2001). Området er dominert av åpen furu- og
bjørkeskog. Skogen på østsida av elva har den fineste utformingen, med noe eldre og åpnere
furuskog enn på vestsida, som er mer dominert av bjørkeskog. Det ble på befaringen funnet
noen få gråortrær, og det er en del rogn i området. På vestsida av elva var det også et mindre
plantefelt av gran (I7). Feltsjiktet er generelt preget av bærlyng, tujamose, bjørnemose og ulike
torvmoser. Det er mest naturlig å kategorisere området som røsslyng-blokkebærfuruskog (A3),
i kystutforming (A3c).
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Figur 12. Røsslyng-blokkebærfuruskog.

Figur 11. Åpen bjørkeskog med noe gråor.

Fra det planlagte inntaket og ned til utløpet i Sildafjorden renner elven stort sett i småstryk hele
strekket.

Figur 13. Sentralt i Svoldalselva. Foto: Roy Mangersnes

Karplantefloraen i området bærer preg av at klimaet er oseanisk og at berggrunnen består av
næringsfattige bergarter. Området er ikke spesielt artsrikt. Det ble ikke funnet sjeldne eller
truede arter, men av karakteristiske arter kan nevnes at det ble funnet bergfrue og kongslys.
Feltsjiktet er preget av bærlyngarter som blåbær, tyttebær og krekling. Noe røsslyng finnes også
i spredte tuer. Videre er det er en del einer i bunnsjiktet, og stedvis bregner som hengeving,
sisselrot, fugletelg og einstape.
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Lav- og mosefloraen bestod stort sett av trivielle arter. Flere av disse artene er imidlertid
fuktkrevende. Liste over mose- og lavarter er tatt med i vedlegg 1. Arten steinhutremose
(Marsupella sphacelata) kan nevnes da den er regionalt uvanlig, men ikke rødlistet.
Virvelløse dyr ble ikke vektlagt i undersøkelsen. Det er noen døde trær og noe død ved i
området. Et visst potensiale for å finne sjeldne insektarter vil alltid være tilstede der det finnes
noe død ved.
Av fuglearter er spurvefugler dominerende. Det ble på befaringen kun observert svarttrost og
bokfink, men området benyttes nok av en rekke spurvefugler. I de nederste delene av elva kan
det være forhold for fossekall og strandsnipe. Det ble funnet sportegn etter spetter, og det er et
stykke øst for influensområdet kartlagt yngleområde for hvitryggspett og gråspett. Det var noe
død ved i området, men omfanget var ikke av stor betydning. Lenger øst er det også kartlagt
leveområde for storfugl, og terrenget rundt Svoldalselva kan nok sporadisk benyttes av storfugl.
Det ble ikke funnet beitefuruer eller andre tegn til storfugl på befaringen.
Når det gjelder pattedyr så er området registrert som beiteområde for hjort. Det ble på feltdagen
funnet tråkk etter hjort flere steder langs elveløpet.

Figur 15. Hjortetråkk i furuskogen.

Figur 14. Det er noe død ved langs Svoldalselva.

4.5

Akvatisk miljø

Fisk og ferskvannsorganismer
Det er ingen registreringer av verdifulle akvatiske miljø. Fall- og strømforholdene gjør heller
ikke elva egnet som leveområde for fisk. Det må også antas at det forekommer noen evertebrater
i og inntil elva som er knyttet til vann, men en raskflytende flomelv som denne har forholdsvis
få gode leveområder for vannlevende insektarter. Elvemuslingen har et larvestadium som
parasitterer fisk og er helt avhengig av en viss tetthet av fisk for å kunne opprettholde en lokal
bestand. Mangel av fisk på den berørte elvestrekningen tilsier at det ikke er elvemusling der.
Ål vil trolig ikke benytte elva i særlig grad da alle fossene og strykene vil utgjøre for mange
vandringshinder for arten. De ovenforliggende vannene ligger i tillegg en høyde over havet
(over 700 moh) som ligger over det ålen prefererer.
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Figur 16. Elva har stor fart og få oppholdssteder for
fisk.

4.6

Figur 17. Glatt berg gir dårlige forhold for fisk og
ferskvannsorganismer.

Lovstatus

Planområdet grenser til Æneselvi og Hattebergvassdraget som begge er vernet i Verneplan for
Vassdrag IV fra 1993. Svoldalsevla er ikke vernet.
Svoldalselva har sitt utgangspunkt i kanten på Folgefonna Nasjonalpark. Grensen for parken er
1,2 kilometer mot Sørøst. Raudatjørna, som er utgangspunktet for elva ligger ca. 600 meter inne
i nasjonalparken. Formålet med vernet er å ta vare på et stort og tilnærmet urørt naturområde
som sikrer helheten og variasjonen i naturen fra lavlandet til høyereliggende områder med fjell
og bre, å ta vare på verdifull vassdragsnatur, å sikre det biologiske mangfoldet med økosystem,
arter og bestander, å sikre viktige geologiske forekomster, og å sikre verdfulle kulturminner.
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Figur 18. Inntaksområdet for kraftverket (markert med rød firkant) ligger ca. 1200 meter fra grensen til
Folgefonna Nasjonalpark (grønn heltrukket linje).

4.7

Konklusjon – Verdi

Det er ikke påvist nasjonale rødlistearter, eller sjeldne og truede naturtyper i
undersøkelsesområdet. Sportegn etter spetter ble funnet, og dette kan være gråspett eller
hvitryggspett som det er registrert yngleområder for et par kilometer lengre øst. Ingen av disse
spetteartene er i dag rødlistede, og de benytter trolig bare området sporadisk til matsøk. Området
har samlet sett liten verdi for biologisk mangfold.
Liten

Middels

Stor

----------------------------------------------------


5
5.1

VIRKNINGER AV TILTAKET
Omfang og konsekvens

Tiltaket vil føre til en reduksjon i vannføringen på det berørte strekket i forhold til
naturtilstanden. Minstevannføringen er av utbygger foreslått til å være tilnærmet lik 5persentilen, 11 l/s. I sommermånedene vil det ikke være betydelig mindre vannføring enn
dagens forhold, og flom og flomtopper vil kunne virke tilnærmet som normalt. Vinterstid er
elvebredd og kantsoner frossen og snødekket og betydningen av mengden vann mindre for
18
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mosesamfunn og planter som vokser der. Det er ikke funnet noen rødlistede mosearter eller
andre rødlistede arter som er direkte avhengig av vannstrengen. Minstevannføringen slik den
foreslås vil trolig være nok til å opprettholde de artene som finnes i Svoldalselva i dag.
Anleggsveien og rørgata vil sammen med det inntaksmagasinet være de vesentligste inngrepene
i området. Det er planlagt å lage en midlertidig anleggsvei som rørgata skal legges i, og planen
er å la denne traseen gro igjen. Inngrepene vil ikke berøre verdifulle naturtyper eller sårbare/
truede arter. Ved fint utført arbeid der det tilrettelegges for at anleggsvei og rørgate skal gro
igjen, vil tiltaket ha få synlige konsekvenser på lang sikt. Unntak for dette er vannføringen som
vil bli vesentlig redusert. Tiltakets nærhet til Folgefonna Nasjonalpark gjør at prosjektet bør
sees i sammenheng med dette. Inntakets avstanden til vernegrensen gjør at tiltaket ikke vil
medføre direkte ulemper for verneformålet, selv om noe inngrepsfri natur (sone 2 i INON) i
tilknytning til denne blir redusert med rundt 1500 dekar.
I anleggsfasen vil tiltaket kunne berøre enkelte par spurvefugler som hekker i influensområdet.
Spurvefugler har imidlertid en viss tilpasningsevne og toleranse ovenfor biotopendringer i
nærmiljøet. De fleste av disse artene har også små leveområder i hekketiden, og vil derfor
normalt bare berøres dersom inngrep og forstyrrelser skjer i umiddelbar nærhet av reirområdet.
Sett i en større sammenheng vil utbyggingen ha ubetydelige virkninger for spurvefugler. Også
hjortevilt kan bli noe forstyrret i anleggsfasen.
Virkningsomfanget vurderes samlet til å være lite negativt (-)

Stort neg.

Middels neg.

Lite / intet

Middels pos.

Stort pos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------



Den totale konsekvensen som utledes som følge av verdier i influensområdet og tiltakets
omfang vurderes til å være liten negativ (-)

5.2

Sammenligning med øvrige nedbørfelt / andre nærliggende vassdrag

Virkninger og konfliktgrad er avhengig av om det finnes lignende kvaliteter utenfor
utbyggingsområdet. Ænesdalen landskapsvernområde ligger ca. to kilometer øst for
Svoldalselva. En kile av Folgefonna nasjonalpark strekker seg også inn mellom Ænesdalen
landskapsvernområde og Svoldalselva, og nasjonalparkgrensa ligger litt over en kilometer fra
planlagt inntaksmagasin. De eksisterende verneområdene har naturverdier av høyere kvalitet
enn det vi finner i Svoldalselva. I nærområdet til det planlagte småkraftverket er det ingen andre
vannkraftutbygginger. Noe lengre øst, og i området rundt Rosendal er det imidlertid en del
utbygginger.
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AVBØTENDE TILTAK

Avbøtende tiltak blir normalt gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser,
men tiltak kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. Her beskrives
mulige tiltak som har som formål å minimere prosjektets negative - eller fremme de positive konsekvenser for de enkelte temaene i influensområdet.
Under anleggsarbeidet bør det være et stort fokus på å unngå inngrep utover de arealer der
inngrepene er uunngåelige.
I anleggsområder må det ikke blir tilsådd med fremmede frø. Det anbefales at matjord fra
grøftene og midlertidige anleggsområder tas bort og lagres adskilt i anleggstiden, slik at den
kan legges tilbake som øverste sjikt igjen etter ferdigstillelse. Det anbefales også å legge ferskt
kuttet "modent" gress og annen vegetasjon fra tilgrensende områder på grøfta/anleggsområdet,
slik at det gror raskere igjen.
7
7.1

USIKKERHET
Usikkerhet i verdi

Til tross for at befaringen er gjennomført seint i sesongen vurderes grunnlaget som bra ut fra
de registrerte vegetasjonstypene. Områder har også blitt kartlagt tidligere i forbindelse med
kommunal naturtypekartlegging uten at det er gjort registreringer i forbindelse med
Svoldalselva. Særlig for vilt er dette viktig, da det ikke er mulig å fange opp alt på en enkel
befaring. Ut fra registreringer i området og resultatene fra befaringen vurderes det at det er
forholdsvis liten usikkerhet i verdivurderingene.
7.2

Usikkerhet i omfang

Omfangsvurderingene bygger på detaljerte utbyggingsplaner og de biologiske verdiene er godt
kartlagt. Omfangsvurderingene har dermed liten usikkerhet.
7.3

Usikkerhet i vurdering av konsekvens

Verdivurderingene har forholdsvis liten usikkerhet og omfangsvurderingene har liten
usikkerhet. Samlet gir dette noe over liten usikkerhet forbundet med konsekvensvurderingene.
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REFERANSER OG GRUNNLAGSDATA
Nettbaserte kilder

Artsdatabanken: www.artsdatabanken.no
Direktoratet for naturforvaltning. Naturbase: http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/
Forskrift
om
rikspolitiske
retningslinjer
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001

for

vernede

vassdrag:

Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar,
Oppland og Sogn og Fjordane: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2014-11-141398?q=jotunheimen
NGU: http://www.ngu.no/
NVE-atlas: http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm
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VEDLEGG
Registrerte mosearter innen influensområdet:
Amphidium mougeotti
Bergpolstermose
Anastrophyllum minutum
Tråddraugmose
Atrichum undulatum
Stortaggmose
Bartramia itithyphylla
Stivkulemose
Bartramia pomiformis
Eplekulemose
Brachythecium plumosum
Bekkelundmose
Cephalozia bicuspidata
Broddglefsemose
Cephaloziella divaricata
Flokepistremose
Chilocyphus coadunatus
Totannblondemose
Dicranum majus
Blanksigdmose
Diplophyllum albicans
Stripefoldmose
Fissidens dubius
Kystsagmose
Hylocomnium splendens
Etasjemose
Hypnum cupressiforme
Matteflettemose
Isothecium myosuroides
Musehalemose
Lophozia heterocolpos
Piskflikmose
Marsupella emarginata
Mattehutremose
Marsupella sphacelata
Steinhutremose
Mnium hornum
Kysttornemose
Nardia compressa
Elvetrappemose
Plagiothecium undulatum
Kystjamnemose
Pohlia nutans
Vegnikkemose
Polytrichum piliferum
Rabbebjørnemose
Racomitrium aquaticum
Bekkegråmose
Racomitrium fasciculare
Knippegråmose
Racomitrium macounii
Svagråmose
Racomitrium lanuginosum
Heigråmose
Rhizomnium punctata
Bekkerundmose
Rhytidiadelphus loreus
Kystkransmose
Sanionia uncinata
Bleikklomose
Scapania gracilis
Kysttvebladmose
Scapania nemorea
Fjordtvebladmose
Scapania undulata
Bekketvebladmose
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Registrerte lavarter innen influensområdet:
Baeomyces plachophyllus
Sopplav
Cladonia bellidiflora
Blomsterlav
Cladonia coniocraea
Stubbesyl
Cladonia gracilis
Syllav
Cladonia portentosa
Cladonia scabriuscula
Gryngaffel
Cladonia squamosa
Fnaslav
Lepraria incana
Mjøllav
Peltigera polydactyla
Fingernever
Stereocaulon cf. dactylophyllum
Fingersaltlav
Stereocaulon vesuvianum
Skjoldsaltlav

Registrerte plantearter innen influensområdet:
Tiriltunge
Kongslys
Krekling
Sisselrot
Røsslyng
Fugletegl
Bjørk
Einstape
Geitrams
Furu
Smyle
Gråor
Einer
Rogn
Blåklokke
Gran
Gullris
Tyttebær
Hengeving
Bergfrue
Blåbær
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