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Referat
Bakkestuen, V., Erikstad, L., Andersen, 0. & Muniz, I.P. 2001.

Eitreims- og Tokheimsvassdraget. Naturmiljø, landskap og frilufts-

liv. En analyse av verdier og sårbarhet. - NINA Oppdragsmelding

689: 1-23.

Rapporten beskriver en kartlegging av naturmiljø i nedbørsfeltene

til Tokheimselva og Eitreimselva i Odda kommune. Ettersom den

endelige planen for utbygging ikke er fastlagt, er det lagt vekt på

en kartlegging av verdier og sårbarhet i landskapet slik at grunn-

lagsmaterialet i denne rapporten kan brukes selv om planene juste-

res. Det er foretatt en naturtypeklassifikasjon basert på registre-

ringer av geologi, geomorfologi og vegetasjon. Vi har brukt et

Landsat 7-satellittbilde, tatt sommeren 1999, som kilde for oppda-

tert informasjon om areadekket. Bildet er koblet sammen med en

digital høydemodell for området, og vi har brukt en styrt klassifika-

sjon av bildet for å utlede ulike vegetasjonsklasser og annen area-

linformasjon.

En stor del av undersøkelsesområdet inngår i en planlagt nasjonal-

park for Folgefonnhalvøya. De viktigste naturverdiene er knyttet til

friluftsliv, geofag (inkludert landskap) og vegetasjon. I friluftssam-

menheng er stien opp Tokheimslia og Støladalen med fortsettelsen

av stien videre oppover mot Holmaskjeret av stor verdi. Landskapet

er opplevelsesrikt og mye brukt. I Eitreimsvassdraget har områdene

langs Kvanngrøvatna stor verdi i friluftssammenheng. Kvartærgeo-

logisk er snøskredbanen med skredvoll og tilhørende vegetasjon i

Støladalen interessant. Ellers har de glasiale vannene øverst i

Eitreimsdalen og Eitreimselva med lekkasje og kildeområder for-

høyet naturverdi.

Undersøkelsen er i hovedsak utført på landskapsnivå, og det er ikke

foretatt detaljerte studier av plante- og dyrelivet på artsnivå. Den

samlede vurderingen av ulike delarealers egenskaper med hensyn

på naturverdi og sårbarhet anses som et egnet hjelpemiddel i det

videre arbeidet med planlegging av eventuell kraftutbygging i

området.

Emneord: Naturverdi —sårbare naturtyper - kraftutbygging -

terrengmodellering —Landsat 7 —styrt klassifikasjon

Vegar Bakkestuen,LarsErikstad& Ivar P.Muniz:
Norsk institutt for naturforskning, Avdeling for landskapsøkologi,

Dronningensgate 13, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

OddgeirAndersen:
Norsk institutt for naturforskning, Avdeling for naturbruk,

Fakkelgården, 2624 Lillehammer

e-mail:

vegar.bakkestuen@ninaosl.ninaniku.no

lars.erikstad@ninaosl.ninaniku.no

oddgeir.andersen@ninalil.ninaniku.no

ivar.muniz@ninaosl.ninaniku.no

Abstract
Bakkestuen, V., Erikstad, L., Andersen, 0. & Muniz, I.P. 2001.

Eitreims- and Tokheimsvassdraget. Natural areas, landscape and

outdoor recreation. An evaluatuion of natural value and vulnerabil-

ity. - NINA Oppdragsmelding 689: 1-23.

Natural areason the landscape level have been mapped in the catch-

ment area of Tokheimselva and Eitreimelva in Odda municipality. We

have emphasised mapping of natural values and vulnerability

because the definitive plan for the hydroelectric development is not

yet determined. In this way our findings can be used even though

the plans are adjusted. The area is divided into several nature types

based on geology, geomorphology and vegetation. We used a Land-

sat 7 scene from the summer of 1999, as a source to retrieve up-to-

date information on the land cover in the two watersheds. A digital

elevation model was stacked together with the layersfrom the Land-

sat scene,and we performed a supervisedclassification to classifydif-

ferent land units according to their vegetation content.

A large proportion of the investigated area constitutes a part of a

new planned national park on the Folgefonn peninsula. The most

important values identified are connected to outdoor recreation,

geology (landscape included) and vegetation. In connection with

outdoor recreation, the track from Odda up Tokheimslia, through

Støladalen and up to Holmaskjeret is considered to be of high value.

The areas along Kvanngrøvatna and the watercourse of Eitreimelva

are also considered to be of high recreational value. The avalanche

areas with associated vegetation in Støladalen are considered valu-

able according to geomorphology and botany. There is a high natu-

ral value connected with the glacial lakes at the top of Eitreimsdalen

and also with Eitreimselva and its leakage and springs.

This investigation mainly relates to the landscape level; no detailed

study of the flora and fauna is done at the species level. The evalu-

ation of natural value and vulnerability of different parts of the

investigation area is regarded as a suitable tool in the further plan-

ning of a possible hydroelectric development in the area.

Keywords: Natural values —vulnerable nature types - hydroelectric


development—terrain modelling —Landsat7 —supervisedclassification
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Forord
I forbindelse med planen om kraftutbygging i Tokheim- og
Eitreimsvassdragethar NINAfått i oppdrag å gjennomføreen inn-
ledendekonsekvensvurdering.Oppdragsgiverfor prosjekteter NS
Tyssefallenemed kontaktpersonLarsHammerslandvia Norconsult
vedHelgeFlæte.Denendeligeplanenfor utbygginger ikkefastlagt
og det er derfor lagtvekt på en kartleggingavverdierog sårbarhet
i landskapetslikat grunnlagsmaterialeti dennerapportenkan bru-
kesselvom planenejusteres.Arbeidetomfatter utredningstemaene
botanikk,dyreliv,friluftsliv, landskapog geofag med hovedvektpå
defire førstei samsvarmedeksisterendeutredningsprogram.Infor-
masjonom kraftutbygginger stilt til rådighetav Statkraftog Stat-
kraft EngeneeringNS. Vi takker for velvillighjelp og godt samar-
beid medoppdragsgiver.

LarsErikstad
Oslo,mars2001

Innhold
Referat 	
Abstract 	
Forord 	

3
3
4

1 Innledning 	 5

2 Materiale og metoder 	 5
2.1 Analyser 	 5
2.2 Naturverdier 	 8
2.3 Sårbarhet 	 8
2.4 Friluftsliv 	 8
2.5 Forholdettil en tradisjonellkonsekvensvurdering . . . . 9

3 Oversikt over Folgefonnhalvøya 	 10
3.1 Geologi 	 10
3.2 Landformerog elvesystemer	 10
3.3 Klima 	 10
3.4 Vegetasjonog dyreliv 	 12
3.5 Landskap 	 12
3.6 Friluftsliv 	 12
3.7 Planstatus 	 12

4 Undersøkelsesområdet 	 14
4.1 Naturmiljøog landskap 	 14
4.2 Friluftslivog ferdsel 	 14

5 Naturtyper 	 16

6 Beskrivelse av de enkelte vassdrag 	 17
6.1 Tokheimsvassdraget	 17
6.2 Eitreimsvassdraget 	 18
6.3 Mysevatn 	 18

7 Naturverdier og verdi for landskap og friluftsliv . 	 19

8 Sårbarhet 	 20

9 Vurdering av eksisterende planer 	 22
9.1 Konsekvensutredningen	 22
9.2 Tokheimsvassdraget	 22
9.3 Eitreimsvassdraget 	 22
9.4 Mysevatn 	 22
9.5 Forholdettil planlagtnasjonalpark 	 23

10 Referanser 	 23

4



nina oppdragsmelding689

1 Innledning

Folgefonna er den sørligste av de store breene i Norge. Den er delt i


flere mindre breenheter der den sørligste er den største. Her danner


den en typisk platåbre og dominerer denne delen av Folgefonnhalvøya.

Folgefonnhalvøya er dominert av harde grunnfjellsbergarter. Det er

generelt lite løsmasseri området. I de bratte fjellsidene finnes imidlertid

stedvismektige skredavsetningerog i enkelte lavereliggendefjordstrøk

finnes grusterrasserknyttet til isavsmeltningenshavnivåer. Nær breen

finnes det i enkelte daler moreneavsetninger dannet av dagens bre og

som er viktige for forståelsen av breensvariasjoner de sistefå hundre-

der av år. Vegetasjonsdekketer skrint over store områder. Mye av høy-

fjellet utenfor breen består mest av bart fjell. Klimaet er fuktig og områ-

det er blant de mest nedbørrike i Norge.

Landskapeter dramatisk med svært bratte fjord og dalsiderog stor kon-

trast mellom de lavereliggendefrodige bygdene langsfjordene og fjell-

naturen rundt. Fruktblomstringen i Hardanger med Folgefonna's hvite

brekappe som bakgrunn, er et klassisknorsk turistmotiv som illustrerer

dette. Breenog det dramatiske fjord- og dallandskapet rundt har lenge

virket tillokkende på turisme og friluftsliv, og i så måte har området

lange tradisjoner med friluftsliv og turisme knyttet opp mot aktiviteter i

tilknytning til Folgefonna. Tilreisendesom benytter Folgefonna-områ-

det til friluftsliv, er i hovedsakfotturister eller brevandrere/-klatrere.

Odda og Tyssedaler typiske industristeder lokalisert innerst i Sørfjor-

den nær utnyttbare vannkraftressurser som de er avhengige av.

Vannkraftutbygging har derfor lange tradisjoner i disse strøkene og

flere av vassdragenesom strekker seg inn mot Folgefonna er allerede

utnyttet. Samtidig har det vakre og ville landskapet gitt grunnlag for

planer om å ta vare på urørt natur for ettertiden. I forbindelse med

nasjonalparkplanen (Statensnaturvernråd 1986) ble det fremmet for-

slag om en ny nasjonalpark for deler av området. Fylkesmanneni Hor-

daland meldte oppstart av planarbeid etter naturvernloven i 1998.

Det skal utarbeides KU etter plan og bygningsloven for tiltaket, dvs.

opprettelse av nasjonalpark.

Vassdrageneknyttet til Tokheimselvaog Eitreimselvarett nord for Odda

(figur 1) er plasserti gruppe 1 i SamlaPlanfor Vassdrag.Dette betyr at

de kan konsesjonsbehandles,og NS Tyssefallenehar i den forbindelse

startet arbeidet med konsekvensvurderingav naturmiljøet ved en even-

tuell kraftutbygging i dissevassdragene.Det arbeides fremdeles med

ulike tekniske alternativer for utbygging, og tiltakshaver har derfor

ønsket i første omgang å gjennomføre en naturundersøkelse som er

relativt fleksibel med tanke på de løsningene som kan bli valgt. Dette

fører til at denne rapporten ikke er en fullstendig konsekvensanalysei

og med at planene for utbygging ikke er endelig fastlagt.

Rapporten konsentrerer seg om utredningstemaene naturmiljø, land-

skap og friluftsliv, og benytter i hovedsakeksisterendedatakilder. Som

et ledd i arbeidet med rapporten er det utført en helikopterbefaring i

området med tanke på landskap,vegetasjon, dyreliv og friluftsliv. Rap-

porten er ment å gi en oversikt over de antatte konsekvensene av

utbygging i områder hvor det er sannsynlig at inngrep kan komme,

samt å gi en geografisk dekkende oversikt over viktige naturverdier,

verdi for friluftsliv og sårbarhet med tanke påvasskraftutbygging. Dette

vil være et grunnlag for en endelig vurdering når planene blir fastlagt.

2 Materiale og metode

2.1 Analyse

Utgangspunktet for analysen er å få fram kartfestet informasjon

om naturverdi og sårbarhet og å vurdere dette i sammenheng med

landskapet og forhold av betydning for friluftsliv. Vi har valgt å

gjøre dette i form av en kartlegging av naturtyper som forekommer

innen planområdet. Naturtypekartleggingen kan forstås som en

praktisk tilnærming til biotop- og økosystemvurderinger både med

hensyn på enkeltarter og generell biodiversitet. Naturtypekartleg-

gingens mål er å avgrense enhetlige områder ut fra en flerfaglig

syntese av geofag (geologi, kvartærgeologi og landformer), vege-

tasjon, arealbruk, samt faktaopplysninger fra biologiske tema.

Begreper som verdi og sårbarhet er ikke absolutte størrelser. Det

eksisterer riktignok en lang tradisjon i verdisetting av natur, men det

er også anerkjent at vurdering av naturverdi alltid vil inneholde sub-

jektive elementer. Vi har i dette arbeidet søkt å benytte anerkjente

kriterier som er i vanlig bruk i norsk naturforvaltning.

For å utføre en naturtypekartlegging basert på eksisterende kart-

data, er det nødvendig med informasjon om terrengforhold og en

eller annen form for markslagsinformasjon. I slike sammenhenger

tar vi normalt utgangspunkt i digitale markslagskart (DMK, som er

laget og leveres av Norsk institutt for jord- og skogkartlegging) og

den topografiske delen av økonomisk kartverk (ØK, som produse-

res og administreres av Statens Kartverk). Ved å kombinere disse to

informasjonskildene får vi et bilde av variasjonen i livsbetingelser for

levende organismer innen et gitt område (Erikstad & Stabbetorp

2000). De gir også godt bilde av den romlige fordelingen av ulike

landskapselementer, noe som er svært viktig for å vurdere et

område i et landskapsøkologisk perspektiv.

Det aktuelle planområdet i denne saken ligger imidlertid utenfor

dekning av økonomisk kartverk og dermed også DMK. For å få

fram tilsvarende informasjon har vi derfor tatt i bruk en kombina-

sjon av satelittdata (Landsat 7 fra 3. juli 1999, figur 2) og vanlige

flybilder (Strand & Moum 2000). Landsat 7 data omfatter 9 spek-

tralbånd som går fra det infrarøde og over i det termiske området.

Oppløsningen på bildene er 15 m i det pankromatiske, 30 m i det

multispektrale og 60 m i de termiske båndene. Det sier seg selv at

dette er et adskillig grovere datasett (når det gjelder geografisk

oppløsning) enn digital markslagsinformasjon. Påden annen side er

det mulig å få frem ganske oppdatert informasjon. De mange bån-

dene gjør det også mulig å skille vegetasjons- og naturtyper ganske

godt.

Dataene som er kjøpt inn, er i utgangspunktet geografisk korrigert

slik at de skal være kartriktige. Denne korreksjonen er imidlertid

gjort på en ganske grov skala, og det har derfor vært behov for

ytterligere korreksjon basert på et mer detaljert kartmateriale. Bil-

det er klassifisert ut fra spektralsignaturen i de forskjellige båndene.

Vi har både testet en styrt (supervised) og en ikke styrt (unsupervi-

sed) klassifikasjon og har i dette tilfelle, med støtte i feltbefaring og

flyfoto funnet at den styrte klassifikasjonen har gitt best resultater.

Flyfoto og feltbefaring er brukt som grunnlag for klassifikasjon samt

til feltkontroll av klassifiseringsresultatet. Ved klassifikasjonen er det

tatt hensyn til terrenget slik at lignende spektralsignatur nede ved

5
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Figur 1. Oversiktover Folgefonnhalvøya
med de to undersøktevassdragenemarkert.
- Overviewof Folgefonnhalvøyawith the
two watershedsmarked.
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Figur 2. Landsat 7 bilde over Folgefonnhalvøya tatt 3. juli 1999.
- Landsat 7 image over Folgefonnhalvøya.
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fjorden (for eksempelbebyggelseog industri)er klassifisertanner- lertid bemerkesat sannsynlighetenfor forekomstav bestemteslike
ledesenn sammesignatur i høyfjellet(bart fjell). "småhabitater"ofte er forskjelliginnenulikenaturtyper.

Skyggelagtedalerog andreområdermed skyggepå satellittbildet
differensiererofte i spektralverdieri forhold til områdersom ligger
utenfor skyggeområdeneselvom disserepresenterersammevege-
tasjons-eller naturtype. Forå oppnå en optimal klassifiseringav
satellittbildet må vi derfor korrigerefor skygge-effekter.Nøyaktig
tidspunkt for opptaket av Landsat-blideter kjent (3. juli 1999
klokka 10.42),og dermeder det mulig å regneut hvor høytsolen
sto i det aktuelleområdet på det tidspunktet. Utregningerviserat
solhøydenover horisontenvar på 41,98° og at solretningenvar på
120,46°fra nord.Vi brukte denneinformasjonensammenmeden
digital høydemodell(se nesteavsnitt) til å utlede hvilke deler av
undersøkelsesområdetsom lå i skyggepå det aktuelletidspunktet
ved hjelp av en synlighetsanalyse.Vi brukte denne informasjonen
viderei to uliketilnærmingerfor å korrigerefor skyggeeffekter.Den
førstemetoden,topografisknormalisering,bruker informasjonom
solhøydenog eksposisjonensamthøydemodellendirekte i en algo-
ritme som prøverå utligne lysstyrken("brightness") for områder
både innenfor og utenfor de skyggelagteområdene.Resultateter
et satellittbildemeden utjevneteffekt avsolinnstråling.Dettesatel-
littbilde ble igjen klassifisertgjennom en ikke-styrt (unsupervised)
klassifikasjon.Denandreframgangsmåtenvar å bruke informasjo-
nenom skyggelagteområderi utvelgelseavidentifikasjonsområder
for enstyrt klassifikasjon.Vedå plukkeut områderavsammevege-
tasjons-ellernaturtypesombådelå utenfor og i skyggelagteområ-
der, kunnevi på en bedremåteutledeutbredelsenav dissetypene
i undersøkelseområdet.Densisteframgangsmåtenga bestresulta-
ter vurdert ut fra befaringer i felt. For bedre å skillearealbrukog
naturtypersom gir lignendefargesignaturi bildene,men som lig-
ger i helt ulik klimasoneog høydelag,ble en høydemodellintegrert
i datagrunnlagetfor klassifikasjonen.

Dentopografiske informasjoneni dette arbeideter hentet inn fra
et kart konstruert for oppdragsgiverknyttet til kraftverksplanene
supplertmeddigitaliserthøydeinformasjonfra 0K i sonenhelt nede
ved fjorden. Fraden digitale representasjonenav høydeverdienfor
hverenkelt høydekurveog høydepunkterer det konstruerten digi-
tal høydemodell(DEM)(Keckler1996)det vil si en tallmatrisesom
viserhøyderfor punkter med en vissavstandfra hverandre.Vi har
funnet at en hensiktsmessigdetaljeringpåen slikhøydemodeller å
angi høydenfor hver 10. meter. Høydetalleneinterpoleresfra høy-
dekotene (5 m ekvidistanse).Høydemodellengjør det mulig å
beregneforhold somskråningog helningsretning,noesomer vik-
tige strukturerendeegenskaperfor hvordanvegetasjonenvarierer.
FordenoverordnedeanalysenavFolgefonnhalvøyaer Statenskart-
verks100x100m høydemodellbrukt på tilsvarendemåte.

Naturtypeinndelingenvil haulik relevansfor ulikeorganismegrupper,
særligvil mangesmåplanterog dyr "opplevelandskapet"i en langt
finereskalaenn størreorganismer.Forslike "småskalaorganismer"
vil det være landskapsvariasjoneri svært fin skala(f. eks.steiner i
skogbunnenfor en rekkemoser,enkeltståendeløvtrærfor mange
lavog insekter)somstyrerderesforekomst.Deter ikkegjennomfør-
bart å kartleggeslikesmåskalaelementeroverstørreområder,og
somalleandreregionaliseringerav kompliserteøkologiskedata bør
derfor et slikt naturtypekartbrukesmed forsiktighet. Det bør imid-

2.2 Naturverdi

Naturtypekartleggingengir et godt grunnlagfor å bryteverdi- og
sårbarhetsvurderingenened på et håndterbartnivå med tanke på
at det skal produseresarealdekkendekart. Det må likeveladvares
mot å tvinge selvstendigefagspesifikkeverdivurderingerinn i et
stivt flerfaglig systemhvorverdienavet delområdeikkefullt ut blir
anerkjent fordi det ikke er samsvarmellom verdivurderingenfra
ulike fagdisipliner. Påden annen sideer det ikke noen tvil om at
naturtyper med stort samspillav naturverdierknyttet til ulike fag-
felt, til sammenhar en kvalitetog en verdi som er størreenn hva
den enkeltefagvurderingentilsier.

Gjennomen kart- og databasestruktursomerkjennerbeggedisse
prinsippervil verdikartetbåde representerenaturverdiersomaller-
edeer registrertut fra enkeltfagvurderinger(bådefra eksisterende
databasersom NATURBASEog ved nyregistreringer)og en helt ny
overordnetarealdekkendeverdivurderingsomer gjort medgrunn-
lag i naturtypekartleggingen.

2.3 Sårbarhet

I motsetning til verdivurderingenhar ikke sårbarhetsvurderingene
noen lang tradisjon med bruk avveletablertekriterier.Det er med
andre ord behov for stor grad av nytenking. Somfor verdivurde-
ringen er det avgjørendeat det arbeidesmed kriterierpå en over-
siktlig og gjennomsiktig måte slik at resultatenekan etterprøves.
Slikekriterierkan for eksempelværebratte skråningeri løsmasser,
naturligestrandsonerlangsvannog vassdrag,småisolertenaturty-
perog lignende.

Detfinnsflere uliketypersårbarhet.Nærliggendei dennesammen-
heng er visuellsårbarhet i forhold til tekniske inngrep, økologisk
sårbarhet(fare for endring av økologiskeprosesser)ved slike inn-
grep, (sekundær)sårbarheti forhold til økt ferdsel(forstyrrelseav
vilt, slitasjem.v.), sårbarheti forhold til forurensning i grunnvann
m.v.Ulikenaturtyperharulik sårbarheti forhold til type inngrep.Vi
harvalgtå foreta en generellsårbarhetsvurderingmedentydigekri-
terier som kan etterprøvesog kvalitetssikresi de senerefaseneav
planleggingsarbeidet.Vi har særlig lagt vekt på vannføringsen-
dringer i vassdragsamtgenerelletekniskeinngrep.

2.4 Friluftsliv

Enkeltegrupper av friluftslivsutøvereønskeren visstilrettelegging
som for eksempeltilbud om overnatting eller godt oppmerkete
stier,gapahukerm.m. Dennegruppenblir gjernekalt "turgruppa".
Enkort karakteristikkav dennegruppaer at de ønskerat naturen
er tilpassetfritidsbrukentil en vissgradog at turen er komfortabel.
Fordenne gruppa er turen i segselvviktigereenn turmiljøet (ikke
behovfor urørtnatur).Andre grupperavfriluftlivsutøvereharstørre
preferansefor det urørtei naturenog ønskermindregrad avtilret-
telegging eller inngrep. Denne gruppa kalles gjerne "villmarks-
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gruppa". Stikkord for denne gruppa er et enkelt, strengt og fri-

hetsbasert friluftsliv i et upåvirket miljø. Midt i mellom disse grup-

pene finner vi "friluftsgruppa". Denne gruppa setter pris på både

fysisk tilrettelegging og på upåvirket natur, samt friheten til å velge

mellom disse alternativene (Vistad 1995).

Verdisetting av naturtypene og vurdering av inngrep i forhold til fri-

luftsliv vil derfor være vanskelig, siden man ikke har gjennomført

noen systematisk undersøkelse av holdninger og mulige reaksjoner

på aktuelle tiltak blant representative utvalg av berørte brukere.

Effektene av kraftutbygging for friluftslivet kan prinsipielt deles i to:

Endrede funksjonelle forhold (egnethet, bruksmuligheter, fore-

komster av vilt, tilgjengelighet, barrierer)

Endrede landskapsforhold (visuelle effekter, opplevelseskvaliteter)

I tillegg vil effekter av eventuell økt omtale og mediefokusering om

kontroversielle utbyggingssaker kunne gi økt bruk i seg selv. Dette

fenomenet er observert i flere saker i Norge, for eksempel i Aur-

landsdalen. For en mer utfyllende oppsummering av mulige effek-

ter for friluft henviser vi til Aas & Vorkinn (1992).

2.5 Forholdet til en tradisjonell
konsekvensanalyse

Naturtypekartleggingen er sammen med verdi- og sårbarhetskart-

leggingen viktige elementer for den videre planlegging av tiltaket

og dermed for en endelig konsekvensanalyse. Selve konsekvens-

analysen må komme etter at tiltaksplanene er fastsatt. Først da kan

selve inngrepet og dets virkninger på naturen fastlegges i mer

detalj. For å vurdere konsekvensene av et tiltak er det nødvendig å

analysere selve tiltaket og dets virkning på naturen (figur 3) (Erik-

stad 1997, Statens vegvesen 1995). Virkningen må vurderes ut fra

tiltakets art og geografiske plassering i forhold til områdets sårbar-

het. Virkningen kan oppfattes som en verdinøytral informasjon. For

å vurdere konsekvensen av tiltaket, må en i tillegg vurdere om virk-

ningen er betydningsfull, i negativ eller positiv retning. Naturverdi

må derfor trekkes inn i vurderingen av konsekvensen.

Når tiltaket senere blir bedre spesifisert, foreligger allerede verdi- og


sårbarhetsanalysen. Ertiltaket lagt i et område der det er god kjenn-




skap til naturen, vil selve konsekvensanalysen kunne foregå uten

store ekstra kostnader. Om arbeidet i fase I avdekker større mang-

ler i kjennskapen til området, vil det være naturlig å sette igang spe-

sialundersøkelser for å dekke dokumenterte behovet for ekstra

kunnskap. Dette er rasjonelt fordi gjennomgangen av saken i fase I

har gitt grunnlag for å presisere målsettingene for denne aktiviteten.

Figur3. Prinsippskissesom visersammenhengenmellom tiltak, virkning,
verdi,sårbarhetog konsekvensi en konsekvensanalyse(Erikstad1997).
- Principalsketchshowing the relationshipbetween the planned activity,
its effect, value,sensitivityand impact (Erikstad1997).

Sårbar-
het

Virkning Natur
verdi

Konsekvens

Planlagt inngrep Virkning
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3 Oversiktover
Folgefonnhalvøya

3.1 Geologi

Folgefonnhalvøyaer bygdopp avgrunnfjellsbergarterav ulikt slag.

Desentraledeleneav halvøyabeståravfolierte (lagdelte)kvartsrike

dypbergartersom granitt, granodioritt og kvartsdioritt. I de syd-
vestligedeleneav området går er det en sone med gabbro med

lommerev ultramafiskebergarter.I de nordøstligedelener geolo-
gien relativt komplisert med omdannedevulkanskeog sedimen-




tære bergarter (Sigmondet al. 1984). Bergarteneer gjennomsatt
aven rekkesvakhetssonerog sprekker,noesomharstorbetydning
for områdetstopografi (figur 4). Sørfjordeni øster en glasialfjord

utformet langsen sliksprekkesoneog lignendesprekkedalerdeler
Folgefonnaopp i tre hoveddeler.

Figur4. Høydemodellover Folgefonnhalvøyafremstilt som en terreng-
skyggefigur.Leggmerke til mønsteretav rettlinjede fjorder og daler
samt den generellestore terrengvariasjoneninnen området. Folgefon-
nasrolige breflate skillerseg klart ut.
- Elevationmodel overFolgefonnhalvøyashown asa hillshaderelief
map. Note the pattern of linear fjords and valleysand the generalhigh
relief variationswithin the area. Thesmooth surfaceof the glacierpre-
sentsa great contrast.

5000 5:100 10000 15000 Meter 


Bergarteneer hardeog gir ikke grunnlag for mye løsmasser.Løs-
massedekketer meget sparsomt og til dels fraværende. Under
bratte stup finnes en del urmasser,og i dalenefinnes enkelteste-
der breelvterrasserknyttet til tidligerehavnivåfra sisteistid. Bratte
dalsiderfører til stor snøskredaktivitet,og lokalt finnes også løs-
massermed opphavfra denneskredaktiviteten.

Folgefonnadominererhøyfjellsområdenepå halvøya.Dener Nor-
ges3. størstebre og har en typisk platåkarakter.Bareenkelteste-
der har den utløpere som danner klare dalbreer, mest kjent er
Bondhusbreeni vestog Buarbreeni øst.Folgefonnahaddesinstør-
steutbredelsemot sluttenav 1800-tallet,og avsetninger(morener)
er kjent først og fremst fra Bondhusbreenog Buarbreen.Denstør-
ste utbredelsentil Folgefonnaser ut til å falle senereenn mange
andre norskebreer,for enkeltebrearmmersdel, så nyligsom midt
på 1900-tallet(Tvede& Liestøl1977).

3.2 Landformer og elvesystemer

Området ligger i en fjord- og fjellregion mellom Hardangerfjorden
i vest, Åkrafjorden i sørog Sørfjordeni øst. Landskapeter sterkt
todelt. Påden ene siden har vi de glasialeerosjonsformene,fjor-
deneog de glasialedalenesomskjærersegdypt nedi landblokken,
og på den annensidefjellplatåenesombeståri overordnedetrekk
av ganskeavrundedeog rolige fjellformer. Dette er det paleiske
landskapet(Gjessing1967)somrepresentererresteravdet tertiære
gamle landskapetsom eksistertefør istidene(figur 5). PåFolge-
fonnhalvøyaforsterkesdette landskapstrekketav den store, rolig
avrundedebrekappensom dekkerde sørligsentraledelerav halv-
øya. Sentralt på halvøyabrytes det rolige paleiskefjellplatået av
noen skarpe sprekkedalersom ofte er rettlinjede bratte og ville
daler som utgjør viktige barriereri landskapet.Ut mot kanteneav
fjellplatåeneer dalenei økendegrad glasialtutformet ofte med u-
former i seriermed hengendedaler,hoveddalerog fjorder.

Elvenei områdetersterktpregetavat mangeharsinopprinnelseved
breen,samtidigsomfjellterrengetmedkort avstandtil fjord gir korte
og bratte,til delsvilleelveløp.Vassdragenemot Sørfjordenergenerelt
kortereenn de somdrenerermot Hardangerfjorden,bortsettfra ved
SunndalderMaurangerfjordenstrekkerseglangtinnmot breen.Dal-
ogelvesystemenekangrovtsettdelesi tre typer.Deterdypedalersom
strekkerseglangt inn i fjellplatået,mensomharet relativtslaktforløp
ut til fjorden,det er kortehengendedalermedbegrensetrelieffsom
munnerut i fjordsidenehvorelvenkastersegnedden brattefjordsi-
den mot sjøen,og det er merkompleksedalsystemersombestårav
kombinasjoneravdissesammenmedmeruklareserieravdalformer.
Deto aktuellevassdragenetilhørerdenmidterstegruppa.

3.3 Klima

Det aktuelleområdet tilhøreret avde mestnedbørsrikeområdene
i landet. I høyfjelletog på breenfaller det over4000 mm nedbøri
året. Nedbørenavtar en del med høydegradientenned mot Sør-
fjorden. PåFolgefonnhalvøyaer det årlig gjennomsnittlig mellom
200-240 dagermedmerenn 0,1 mm nedbør.Gjennomsnittligårs-
temperatur for den bredektedelenav Folgefonnhalvøyaligger på
—2til —4°C, mensdenved havnivåer på 6 —8 °C.
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Figur 5. Terrengforholdenepå Folgefonnhalvøya.Landskapeter delt i
klasseretter gjennomsnittligskråningi løpendekvadratkilometersruter.
- Therelief on Folgefonnhalvøya.Thelandscapehasbeen devidedinto
classes,measuredasmeanslopein a running squarekilometergrid.
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3.4 Vegetasjon og dyreliv

Destore høydeforskjellenepå Folgefonnhalvøyaer sterkt struktu-
rerendefor ulikevegtasjonssonersomer beskreveti Moen (1998).
Ulikevegetasjonssonerfordelerseglangshøydegradientenfra hav-
nivåopp til breen.Heltnedeved havnivåfinnes ulikeområdersom
kan klassifiseresunder boreonemoraleog sørborealesone,og de
høyesteområdeneved breentilhører høyalpinsone.

I undersøkelsesområdetfinner vi igjen to ulike klimatiskbetingete
vegetasjonsseksjoner.Fjordsidenekan klassifiseressom en «klart
oseaniskseksjon»mensøvredeler av området tilhører en «sterkt
oseaniskseksjon,humidunderseksjon».Deulikeseksjoneneerstyrt
avulikenedbørsmengderlangshøydegradientenfra havnivåopp til
høyfjellet(mestnedbør).

Faunaeni det potensielleinfluensområdetvarierermed klima (og
høgdelag),fra det mestfattige alpineopp mot fonna, til det rikere
i løvskogennærmestSørfjordenog i lieneumiddelbartover.Deter
sparsomtmed opplysningerom den laverefauna men urørtheten
tilsierat her finnesfaunaelementersom er vanligfor denne natur-
typen. Av jaktbare arter er det hjortevilt og småvilt i liene, rypepå
fjellet og det er etablert en mindre villreinstammepå de nordlige
deleravFolgefonnhalvøya.Stikkprøveri bekkefarvisteat det herer
en del bunndyr menfaunaenvirket enkel,antageligmedfå arter

3.5 Landskap

Landskapetpå Folgefonnhalvøyaharen sværtstorvariasjonsbredde
som strekkersegfra golde og øde fjellvidder,breen,via bratte og
villedaler,vakreu-dalerog karakteristiskekulturlandskaptil fjorden
medjordbruksbygdenerundt. Landskapsrommeneer ofte tydelig
avgrensetknyttet til de glasialeerosjonsformenefjord og dal, men
varierersterkt i størrelsefra det sværttrange inne i sprekkedalerog
trangeglasialedalertil det åpnei deleravfjordlandskapet,og i sær-
lig gradpåfjellplatåetog på breenderen på klaredagerkansehelt
ut til havet. I forbindelsemed planenefor ny nasjonalparki områ-
det er det utgitt en detaljert landskapsbeskrivelseavflere avdalene
på Folgefonnhalvøya(Elgersma2000).

Nettopp i slikt landskaper det grunn til å stille spørsmålved de
metodersom liggertil grunn for kartleggingav inngrepsfrieområ-
der (Direktoratetfor naturforvaltning 1995). Dette kartverketsom
har stor betydning i vurdering av overordnede landskap i natur-
vernsammenheng,er fremstilt ut fra avstandfra tyngre tekniske
inngrep definert som bilveier,traktorveier,jernbane, kraftlinjer og
regulertevassdrag.Kartet er delt opp i fire soneretter avstandtil
tyngre tekniske inngrep. Områdersom er mer enn 5 km fra nær-
mestetekniskeinngrepkalles«Villmarkspregedeområder».Områ-
der som er mellom 5 og 1 km fra nærmestetekniskeinngrep kal-
les «Inngrepsfrie»,og områder nærmeretekniske inngrep enn 1
km kalles«inngrepsnære».I et landskapsom det vi har på Folge-
fonnhalvøyaer det relativtklartat vi i en sliksammenhengogsåbør
ta hensyntil terrenget.I praktiskog følelsesmessigsammenhengvil
en ha inntrykkavvillmarkspregadskillignærmeretekniskeinngrep
enn i åpentterreng.Debegrensedearealermed inngrepsfrieog vill-
markspregeteområdersomkommerfrem på dissekarteneanservi
i denne sammenhengfor å være et underestimat i forhold til slik

forholdene faktisk opplevesi området. Eksisterendekart tar ikke
hensyntil at bl.a. Blåvatner regulert.Gjøren dette reduseresinn-
grepsfrieområder i forhold til offisiellekart sliksomvist i figur 6.

3.6 Friluftsliv

Folgefonnaog områdenerundt er et attraktivt friluftsområdesom
brukesmyebådeav lokaleog tilreisende.Ikke minst breturersen-
vinters,vårog sommerstiderattraktivemulighetersomtrekkerfolk
til området.Tilreisendehar gjerneOddasomstart- ellersluttpunkt
for turer til Folgefonna.Andre viktige innfallsporterer Mauranger,
Rosendalområdet,Jondalog Buardalen(Høivik2000). Det finnes
tre turisthytter i området (Fonnabu,Breidablikkog Holmaskjer)og
i Jondaler det et sommerskisenter.Områdetergodt egnetbådefor
kortereog lengreturer, men er til delstungt å bevegesegi. Buar-
dalener særligviktig når det gjelderbreklatring.

Envanligturrute erat manklatreropp Buardalenog gårvidereder-
fra inn til Holmaskjærhvor man overnatter. Nestedag går man
stien ned til Odda. Odda turlag arrangererårlig mellom 5 og 10
organiserteturer til Holmaskjær.I tillegg kommerturer arrangertav
andre turlag og organisasjoner.Bådenorskeog utenlandskefor-
eningerog organisasjonerarrangererturer langsdenne ruten.

DalsidaovenforOddamellomTokheims-og Eitreheimsvassdragene
nyttes til hjortejakt og karakteriseressom gode jaktområder etter
hjort. Ovenfor tregrensaforegår rypejakt,fortrinnsvispå fjellrype.
Områdenenord for Støladalen,mot Kvanngrovatnaog Dalsetevat-
net anseeså være gode rypeområderav lokalbefolkningen(Bøen
pers.medd.).Ved befaringenefant vi resteretter småviltjakt(tom-
hylser),dyretråkkog ekskrementersomkanværefra hjortedyrmen
ikkefra rein.

3.7 Planstatus

StatensNaturvernrådtok i forbindelsemed sin «Ny landsplanfor
nasjonalparker»(NOU1986:13)til orde for at et ca.300 km2stort
område i de sydvestligedeleneav Folgefonnhalvøyaburde vernes
som nasjonalpark.Detteforslagetblefulgt opp av regjeringeni St.
meld. nr. 62 1991-92 (Ny landsplanfor nasjonalparkerog andre
større verneområder i Norge). Etter initiativ fra kommunene ble
planområdet utvidet til å gjelde hele Folgefonnaog tilliggende
områder. Områdetsom nå utredesmedtanke på vernsom nasjo-
nalparkog tilhørendelandskapsvernområder,omfatter derforstore
delerav halvøya(figur 1).

Fylkesmannenmeldte oppstart av arbeidet med verneforslaget i
januar 1998. Vernesakenutløserkravom konsekvensutredninger
etter planog bygningsloven.Forslagtil utredningsprogamharvært
til høring,endeligprogramskalfastsettesavDirektoratetfor natur-
forvaltning. Det er gjennomførtet registreringsprosjektfor å samle
inn og sammenstilleeksisterendeopplysningerom de ulike miljø-
verdiene i området, få oversikt over dagens bruk av området,
utrede aktuelle virkemidler for vern og forvaltning og formidle
informasjon i lokalmiljøene(Høivik2000). Utredningsarbeideter
nært knyttet opp mot kommunale myndigheter og omfatter
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Figur 6. inngrepsfrieområder og villmarkmålt som avstandpå hen-
holdsvis i km og 5 km fra større inngrep.
- Areas with distanceof i km and 5 km from physicall technicaldeve-
lopement/constructionasan indication of wilderness. '
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mange ulike samfunnsinteresser.Forfjellområdene er ikke minst
forholdet mellomvernog utnytting av kraftressurseneviktig.

RundtFolgefonnafinnesdetvassdragsomalleredeer utbygd,vass-
dragsomvernet,samtfire planlagtevannkraftutbygginger.Forhol-
det mellom utredningsområdetog statusfor de ulike vassdrager
vist i figur 1. Deneksisterendekraftutbyggingkonsentrerersegom
områderi sør,områderi vestog områder i nord.VassdrageneOpo,
Mosneselva,Hattebergsvassdraget,Æneselvaog Furebergselvaer
vernet gjennom verneplanIVfor vassdrag(Høivik2000), selvom
det faktisk finnes noe reguleringinnenfor dissevassdragenesned-
børfelt. Itillegg til kraftutbyggingerTokheimselvaberørtaven min-
dre utbygging knyttet til vannforsyningentil Nordzinksanlegg i
Odda.

4 Undersøkelsesområdet

4.1 Naturmiljø og landskap

Det området som er undersøktpå mer detaljert nivå,er avgrenset
av nedbørsfeltenetil Eitrheimselvaog Tokheimselvai Odda kom-
mune i Hordalandfylke. Disseelvesystemenestarterfra denøstlige
delenav Folgefonnaog rennerut i Sørfjordennord for Oddasen-
trum.

Beggevassdrageneer korte og er knyttet til to vel definerte daler
sommunnerut somhengendedalerhøytoppe i fjordsidenvestfor
Eitreimsneset.Fjordsidener her bratt og jevn. Deleravfjordsidener
ofte hjemsøkt av snøskredog er nærmest blitt klassiski visuell
demonstrasjonav bløtsnøskredetter en film som ble tatt opp her i
forbindelsemed en stor rasulykkefor noen år siden.Bergartenei
fjordsiden er folierte (lagdelte),og fallet på disselageneer meget
bratt, nærsammevinkelsomdalsiden.Gneisener oppsprukket,og
storedeleravEitreimselvasvannføringgårunderjordisklangssprek-
ker i berggrunnen.

Blåbreener en liten, men klart definert brearm som munner ut i
Blåvatnet,der Tokheimselvastarter, mensbrearmensom munner
ut i ØvreKvanngrovannder Eitreimselvastarter,er myemindreog
har nærmestkarakterav en inaktivsnøfonn.Deter lite løsmasseri
området, men lokalt finnes ur, snøskredvoller,moreneog elvema-
teriale.

Topografienmed den sterkt dominerendehøydegradientener en
viktig strukturerendefaktor for de ulikevegetasjonstypenesforde-
ling innen området. Breenhar bretunger som går helt ned til ca.
1060 m o.h. ved Blåvatnog 1173m o.h. ved ØvreKvanngrovann.
Ulike vegetasjonssonerfordeler seg langs høydegradienten.Helt
nedevedSørfjordenfinnessmåområdersomkan klassifiseressom
del av den boreonemoralesone, men dette området er generelt
dominert av den sørborealesonen.Lengeropp i fjordsidenfinnes
elementerav mellomborealsone,men herer det den nordboreale
sone som dominerer. Øverstoppe i høydegradientenhar vi hen-
holdsvisbåde lav-,mellom-og nærmestbrekanten,høyalpinsone.

I undersøkelsesområdetfinner vi igjen to ulike vegetasjonsseksjo-
ner. Fjordsidenkan klassifiseresunder "klart oseaniskseksjon"
mens øvre deler av området tilhører "sterkt oseaniskseksjon,
humid underseksjon". De ulike seksjoneneer styrt av ulike ned-
børsmengderlangshøydegradientenfra Sørfjordenopp til høyrjel-
let (mestnedbør).

Dalsiden er dominert av bjørkeskog med spredt furuskog på
enkelterabberog andrelitt tørreresteder.Feltsjikteti bjørkeskogen
domineresaven artsfattig lyngvegetasjon,menstedvisfinner vi en
del småbregnersamt områder hvor smørtelg er dominerende. I
furuskogener det fattig røsslyng-blokkebærtypesom dominerer,I
tillegg til bjørkeskogog furuskog finner vi områder med plantet
granskogi nedredeleravdalsidenmot Sørfjorden.Detfinnesogså
flere skredbaner innen området, og disseer naturlig nok dårlig
besattav trær, men kan klassifiseressom bjørkeskogi tidlig sukse-
sjonsfase.LangsEitrheimselvaog Tokheimselvagår det et belte
med litt mer fuktkrevendevegetasjon,og delerav dette partiet er
dominertav diversebregner.Frahelikopterkunnevi ogsåseat det
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var områder som hadde god dekning i bunnsjiktet av ulike moser.

Dissevar gjerne knyttet til partier hvor det er god tilgang på vann,

ved for eksempel sprut fra ulike fosser nedover langs dalsiden.

De høyereliggende glasiale dalene er i undersøkelsesområdet knyt-

tet til de øvre partiene av henholdsvis Eitrheims- og Tokheimsvass-

draget. Langs Tokheimselva faller øvre del av Tokeimsskardet og

Støladalen under begrepet høyereliggende glasial fjelldal. Stølada-

len inneholder en noe rikere vegetasjon med høgstauder, og blant

annet finnes søterot (Gentianapurpurea) i rikelige mengder her.

Det er også utviklet et busksjikt i deler av disse dalene, og det er

bjørk, selje og andre vierarter (slekta Salix)som er mest utbredt.

Skråningene i fjelldalene er dominert av bregner (mest smørtelg og

skogburkne) og høgstauder (setergråurt, skogstorkenebb, seter-

gråurt og bringebær). Pårabber dominerer museøre, rypebær, tyt-

tebær og andre lyngarter samt lav og gråmoser. Gress (sølvbunke,

fjellbunke, gulaks osv) og myrvegetasjon (torvmoser, bjørnemoser,

torvull med mer) dominerer i dalbunnen.

Fjellplatået består hovedsakelig av bart fjell i dalene, stedvis med

rabbevegetasjon og snøleier i høyere deler. Rabbevegetasjonen er

dominert av lav, gråmoser, museøre, fjellkrekling og andre lyngar-

ter. Vegetasjonen blir mer sparsom i de høyereliggende strøk og

forsvinner helt på de høyeste og mest eksponerte stedene. Enkelte

steder finnes snøleier med god vegetasjonsdekning dominert av

moser og urter.

Landskapet er klart tredelt i ulike høydenivåer. Nederst ligger fjord-

siden som tilhører Sørfjordens store landskapsrom med vid utsikt

over og langs fjorden og etterhvert fjellheimen mot Hardangervidda

etter som man kommer opp i høyde. Landskapsbildet er preget av

den dominerende posisjonen til Nordzinks anlegg ved Eitreim, og

plantete granfelt i lia er også stedvis landskapselementer som kan

oppfattes som menneskelige inngrep.

Høyere opp munner det ut mindre daler i fjordsiden. Disse utgjør

mindre, lokale landskapsrom i et høydeskikt i spenningsfeltet

mellom frodige fjellier og bjørkeskog og golde høyfjellsområder.

Elvesystemet utgjør her et element som gir landskapet liv. Utsynet

er begrenset både mot sidene og oppover dalene på grunn av et

relativt urolig terreng, men utover kan synet være vidt mot fjellene

på andre siden av fjorden.

Øverst er fjellviddene, med breen som det dominerende element,

et åpent landskap med vidt utsyn i mange retninger. Til sammen

utgjør dette en helhet som innehar en stor spennvidde og et stort

opplevelsesinnhold med sterke spenninger mellom de ulike sonene,

men som er ganske typisk for vestnorske breområder.

4.2 Friluftsliv og ferdsel

Historisk var det få stier som førte opp til Folgefonna. Bygdefolket

i Odda-området brukte ikke breen til turgåing. Stiene gikk ofte kor-

teste veg tvers over fjellet, som nødvendige ferdselsruter for over-

fart fra Odda til for eksempel Sunndal eller Jondal. Lokale bønder

fraktet også tilreisende turister over fjellet. Bøndene fra Sunndal

møtte bøndene fra Odda på halwegen og byttet turister oppe på

fjellet. Disse ble så fraktet ned fra fjellet igjen til et ventende skip

eller lignende.

DNT anla for nesten 100 år siden stien opp mot Holmaskjær. Den

gang ble stien anlagt som rideveg (Myhre pers.medd.). Stien har

jubileum i 2002, og i den forbindelse ønsker DNT at stien rustes opp

helt inn til brekanten og at det blant annet anlegges enkelte gapa-

huker, slik at man kan søke ly i dårlig vær. Det er planlagt at dette

arbeide skal starte i 2001.

Innen utbyggingsområdet går det en sti fra Odda (Tokheim) til

Odda turlag sin selvbetjente hytte "Holmaskjær" som ligger 1550

m o.h. og har 20 sengeplasser. I perioden 1992-98 har det i

gjennomsnitt vært 516 overnattinger årlig på Holmaskjær. Hytta

står åpen hele året. Siste kilometeren på den merkete ruten fra

Odda går på breen. I dag er det nokså høy bruksfrekvens på stien

opp gjennom Støladalen og videre mot Holmaskjær i høysesongen.

Denne stien er den letteste veien å komme opp på Folgefonna fra

Odda og er svært mye benyttet av både lokalbefolkningen og turis-

ter. Lokalbefolkningen i Odda-området benytter stien opp til Støla-

dalen og går ofte derfra videre opp på Tokheims- eller Ruklenuten.

Topografien i området rundt gjør at muligheten til å ta seg opp på

fjellet utenom stien blir begrenset. Under helikopterbefaringen

(mandag 11.9) ble det observert en person som benyttet stien.

Stien har også verdi som kulturminne. Man finner svingpartier ved

stien som er murt opp med stein og det er et flott håndverk som er

utført. Støladalen har også rester etter støler fra eldre tider, blant

annet på høyre side når man kommer opp til Støladalen, men også

lenger inn i dalen finnes det rester etter støler.

Den mest intensive bruksperioden innen utbyggingsområdet er på

høysommeren (juli-aug), men det er også en del bruk av området

om vinteren. Farenfor ras og snøskred gjør at det i perioden januar-

primo mars generelt er lite aktivitet i området. Vårturene i begyn-

nelsen av mai er populære, men det er jevn aktivitet i området helt

frem til hjortejakta er over i november måned.

Dalsida ovenfor Odda mellom Tokheims- og Eitreheimsvassdragene

nyttes til hjortejakt og karakteriseres som gode jaktområder etter

hjort. Ovenfor tregrensa foregår rypejakt, fortrinnsvis på fjellrype.

Områdene nord for Støladalen, mot Kvanngrovatna og Dalsetevat-

net ansees av lokalbefolkningen å være gode rypeområder (Bøen

pers.medd.). Dalsetevatnet har en bestand av ørret. At det er fisk i
vatnet er ikke allment kjent i lokalmiljøet, men et fåtall benytter

dette vatnet til fiske. De øvrige vatna i området er fisketomme.
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5 Naturtyper
Som grunnlag for å dele landskapet inn i landskapstyper og natur-




typer er det tatt utgangspunkt i terrengstrukturen, høydeforhol-




dene og vegetasjonsstrukturen i området. Dette resulterer i en inn-

Figur 7. Naturtypekart over undersøkelsesområdet.Mørk røde streker
angir grensermellom overordnedelandskapstyper,mens fargene viser
vegetasjonstyperbasertpå tolkning av satelittbilder.
- Map of natural areasclassifiedon the basisof satellite imageryand
terrain.

deling av landskapet i følgende typer: Fjorden med fjordsidene, de

glasiale dalene og fjellplatået med breen. Inndelingen av området i
ulike naturtyper tar utgangspunkt i de tre ulike landskapstypene og

er vist i figur 7.

Fjordsiden er inndelt i følgende naturtyper:

Fjordside med plantet granskog. Meget homogen naturtype

med sparsomt med vegetasjon i felt- og bunnsjikt.

Fjordside med furu- og bjørkeskog. Karakteriseres av skog i

bratt terreng som heller mot øst. Furuskog finnes på rabber,
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koller og andre steder som er litt tørrere. Ellerser det fattig bjør-

keskogstype som dominerer i dalsiden.

Fjordside med dvergbjørk og kratt. Denne typen er knyttet til

stup og skredbaner som har ligget urørt en stund.

Bebyggelse og industri, som omfatter bebyggelse og industri på

Tokeim, Eitreim og Eitreimsneset (Norzink).

Viktige naturelementer som godt kunne vært skilt ut som egne

naturtyper om undersøkelsen hadde foregått på et mer detaljert

nivå, er:

Skredbaner. Flereskredbaner og rasmark er identifiserbare i dal-

og fjordsiden. Disseer generelt meget ustabile, og her har trær

og skog vanskeligheter for å etablere seg. Lokaliseringen av

skredbanene er vist på naturtypekartet slik de er kartlagt av

Sandersen (1998).

Markert elveskjæring og elveforbygning. Inkluderer nærmest

vegetasjonsfrie elvebaner og flomsikringer som er etablert i

nedre fjordnære deler av vassdragene.

Kilder. Markerte kildeområder knyttet til Eitreimselvas under-

jordiske løp er markert på naturtypekartet.

De glasiale fjelldalene inklusiv botndaler er inndelt i følgende natur-

typer;

Dalbunn med rikere vegetasjon knyttet til elveløp, mindre elve-

sletter og delta samt rasvifter og rasavsetninger. (Dette er vik-

tige områder for friluftsliv, bl.a med tanke på muligheter for

leirslagning)

Hovedsakelig fast fjell i botnområder og daler med stedvis rab-

bevegetasjon og snøleier i høyere deler.

Vann. Vannene er i hovedsak av tre typer: Høytliggende vann

med brekontakt eller kontakt med permanente snøleier, vann

med bretilsig, men lenger fra breen og vann uten bretilsig. I til-

legg har vi Blåvatn som er regulert, og det nederste Kvanngrø-

vatn som skiller seg ut ved store lekkasjer av vann gjennom

berggrunnen.

Viktige naturelementer som godt kunne vært skilt ut som egne

naturtyper om undersøkelsen hadde foregått på et mer detaljert

nivå, er:

Skredbaner (Sandersen 1998). To skredbaner som finnes i fjord-

siden og som har en særpreget vegetasjonstype, ses på natur-

typekartet.

Skredvoll med tjern. Det er bare registrert én slik forekomst i

Støladalen (markert med symbol på naturtypekartet).

Små deltaavsetninger som er registrert ved innløpet til nedre

Kvanngrøvatn

Mindre elvesletter som er registrert i Støladalen

Ur

Høyrjellsplatået er delt i følgende naturtyper:

Fjellplatå (vidde), hovedsakelig med fast fjell, stedvis rabbeve-

getasjon og permanente snøleier

Isbre

Vi har ikke gått nærmere inn på en spesifikasjon av naturelementer

her, men det kan nevnes at det finnes sidemoreneavsetninger ved

Blåbreen som kan være av betydning for studier av Folgefonnas

variasjoner siden løsmassedekket er såvidt sparsomt i dette land-

skapet.

6 Beskrivelseav
det enkeltevassdrag

6.1 Tokheimsvassdraget

Naturmiljø og landskap
Nedbørfeltet er på drøyt 9 km2. Øvre deler av nedbørfeltet er bre-

dekt. Blåbreen strekker seg ned i Blåvann som er et brevann regu-

lert ca. 25 m som kilde til driftsvann til Norzink på Eitrheimsneset.

Inntaksmagasinet for driftsvannet ligger nesten helt nede ved fjor-

den på kote 135. Elvenfra Blåvatnet går i bratte granittsva og kløf-

ter ned til øvre del av Støladalen. I følge kartet ligger det et lite tjern

på ca. 1300 m o.h. ved sørvestsiden for Blåvatn og med en utløps-

bekk i Blåvatn nesten inne ved breen. Under befaringen var dette

vannet dekket med is og snø. I tillegg ligger det et lite vann på ca

1180 m o.h. sørvest for Tokheimsnuten/Storenuten. Utløpsbekken

fra dette vannet renner ut i Tokheimselva i Støladalen.

Langs Blåbreens brefront ligger det en del sidemorene, ellers er løs-

massedekket sparsomt. Blåvatn er oppgitt å være fisketomt og er

både pga brekontakt, og dermed lav temperatur, og pga. regule-

ringen antagelig svært lavproduktivt. Strandsone, som ved utløpet

(demningen) har noe silt/leireavsetninger over grov stein og sva, er

generelt ganske utvasket. Stikkprøver på utoset viste sparsomme

forekomster av bunndyr i mosedekket bunn som består mest av

grovere stein. Det er levelige forhold for fisk i Blåvatn, men etter alt

å dømme uten muligheter for naturlig reproduksjon. Den isfrie

sesongen er etter alt å dømme svært kort, neppe mer enn 2-3

måneder. Ved befaringen 11 sept. lå det fortsatt enkelte isflak i

vannet, det var overløp slik at reguleringssonen lå under vann.

Utløpsbekken ned mot Støladalen var for en stor del dekket av en

snøfonn. Det ligger en inspeksjonshytte nær dammen ved utløpet,

men bortsett fra det, var det lite synlige spor av menneskelig akti-

vitet.

Fra utløpet av Blåvann og ca. en halv kilometer nedover i Stølada-

len renner Tokheimselva gjennom en fjelldal med hovedsakelig bart

fjell med stedvis rabbevegetasjon og snøleier. I selve Støladalen skif-

ter vegetasjonen karakter, dalbunnen blir flatere og får et mer

sammenhengende vegetasjonsdekke. Sentralt i dalen, umiddelbart

over en fjellrygg som nesten demmer elven (der stien krysser elven),

har dalbunnen nesten elveslettekarakter. Her skal det tidligere ha

vært demt opp en liten sjø med dybde ca 1,5 m. Vannstanden i

dette området ble senket i forbindelse med at industrien i Odda

(Norzink) trengte mer prosessvann fra Blåvatn. Dette er et inngrep

som omtrent ikke er synlig i dag fordi gras og buskvegetasjon har

etablert seg. Selve substratet i bekken består av stein, grus og noe

sand. Det pågår en del erosjon i elvekanten, og elveløpet er for-

bygget og delvis kanalisert ved inngangen til sletta.

I dette området finnes det også et lite tjern under en større rasbane.

Utenfor tjernet ligger det en voll av løsmasser. Stadige snøras slår

ned i tjernet, og trykkbølgen kaster materiale fra tjernet opp på vol-

len og frem i området utenfor vollen (Liestøl 1972). En gren av bre-

elven går gjennom tjernet, og det avsettes derfor finmateriale som

ved denne snøskredaktiviteten spres ut over vollen. Ved befaringen

var ferskt finmateriale fra tjernet lett å påvise flere steder på vollen.

Dette finmaterialet har en gunstig effekt på vegetasjonen som er
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rikere her enn i områdenerundt. Vegetasjonenhar et lågurt/høg-
staudepreg, og blant annet den tetteste bestandenav søterot i
områdetfinnes her.

Vedbefaringenefant vi tegn somtydet påaktivitetavsmåviltjegere
(tomhylser),dyretråkkog ekskrementersomkanværefra hjortedyr,
men ikkefra rein.Stikkprøveri bekkefaretvisteat det herer en del
bunndyr,menfaunaenvirket enkel,antageligmed få arter. Det er
lite trolig at det her er særlig gode forhold for fisk. Det er også
sannsynligat vannet i Støladalenenkelteår kan bunnfryse.Neden-
for det flate partiet i Støladalenøker elvegradientennoe ned mot
Tokheimsskaret,medfall somgir relativtstorvannhastighet.Etfro-
dig belte med mye mose-og bregnevegetasjondominerer langs
bekken.

I det elvenrennerut i fjordsidendannerden et sværtbratt storstei-
net bekkedragsom bratt heleveien ned til fjorden. Fjordsidener
sterkt pregetav skredaktivitet.I de nedredeleneer elvenforbygd.
Det er også bygd skredforbygninger i lia. I mindre skredutsatte
områderer det plantetgranog det er ogsåanlagten skogsbilveiet
stykkeopp lia.Vegetasjonstypenei fjordsidener ellersfattig bjørke-
og furuskog. Furuskogenfinnes på rabber,kollerog andre litt tør-
rerehabitater,men det er fattig bjørkeskogsom dominereri dalsi-
den.Detfinnesflereskredbaneri denbrattefjordsiden.Deflesteav
disseer dårlig besattav trær og kan klassifiseressom bjørkeskogi
tidlig suksesjonsfase.I enkelteområderlangsbekkenfinnesen fuk-
tigere bjørkeskogstypesomer mer dominert av bregner(antakelig
mestskogburkneog smørtelg)og mosevegetasjon.Inntaksmagasi-
net til Norzinkliggerganskelangt nedemot fjorden og utgjørsam-
menmedveier,husog skredforbygningerensonemedrelativtstore
tekniskeinngrepnedmot fjorden.Elvener for bratt til å hafisk,kan-
skjebortsett fra umiddelbartnoenfå meternærmestfjorden.

Friluftsliv

I friluftssammenhenger den viktige stienopp til Holmaskjæretdet
dominerendeelementeti dette vassdraget.Stiener myebrukt, og
områdetmåderforoppfattessomviktig i friluftssammenheng.Man
ser ikke så myetil Tokheimselvanår man følger stienopp fra Tok-
heim,menmanvil heletiden hørebrusetfra elva.IStøladalenkrys-
serstienelvai et rolig parti avdalen,derelvendanneret vekslende
og tiltalendeelementi landskapet.Detteer et naturlig stedfor rast
og hvilepå vei opp til Holmaskjæret.

Områdeneutenfor stiener til delsbratte og tunge å gå og er ikke
så mye brukt i friluftssammenheng. Bruken vinterstid er også
begrensetbl.a.på grunn av rasfare.

6.2 Eitreimsvassdraget

Nedbørfelteter på knapt 10 km2.Øvredel av nedbørfelteter bre-
dekt, men i mindre grad enn Tokheimsvassdraget.Vassdragethar
en kjedemindrevatn og tjern med flere separatesidebekker,bl.a.
en fra Dalsetevatn (818 m o.h.). Øverstevann er Kvanngrøvatn
(1344 m o.h.) som har brekontakt, men med en brefront som er
snødekketog lite aktiv (Tvede1998).DernestkommerøvreKvann-
grovann(1173 m o.h. somegentlig bestårav 2 småtjern med en
loneimellom.Utløpsbekkenrennerhergjennomgroveurmasserog
er stedvislite tilgjengelig.

NedreKvanngrovannligger helt ute mot fjordsidenved utløpet av
den hengendedalen. Dette vanneter spesieltfordi vannet lekker
gjennomsprekkeri grunnfjellet.Lekkasjeneer betydeligeog utgjør
ved sommervannføringmestepartenavvannføringeni elva(Tvede
1998).Vannet kommer ut delvisi omfattende kildeområderhalv-
veis ned i fjordsiden, men vannføringenøker hele tiden nedover
elva,og det er ogsåbetydeligekildeutslagi fjorden i Eitreimsvågen
(ArneTokheim,pers.medd.).

Kvanngrovannaer fisketomme,mendet er leveligeforhold for fisk.
Hvorvidtdet ogsåer gyte-og oppvekstmuligheter,er mer usikkert,
men det harvi ikke undersøktnærmere.TilsvarendegjelderDalse-
tevatn hvordet ogsåer lite sporetter menneskeligaktiviteter.

Variasjonenav naturtyper i de ulike soneneav nedbørfeltet ligner
den somer beskrevetfor Tokheimsvassdraget.Denstørsteforskjel-
lener at dalbunnenherer pregetaven seriemedsmåvann.Land-
skapeter kupert og variert uten tekniskeinngrepog har et utpre-
get villmarkspreg.Det at det ikke er fisk her, forsterker inntrykket
aven opprinnelignatur.

Falletfra NedreKvanngrovannog nedtil Sørfjordener på 899 m. I
dalsidennedmot Sørfjordengårvassdrageti hovedsakgjennomen
naturtypebeståendeav bjørk-og spredtfuruskog i fjordsiden.I til-
legg finnes det relativt store granplantinger.Bekkdrageter svært
bratt og går øverstover barskurtefjellflåg og lengerned gjennom
grovbokket løsmateriale,dels nedskåretmed aktiv erosjon.Store
kildeområdergir de midtre deleneav elvestrekningenet klart sær-
preg. Den nederstedelenav elvaer sterkt forbygd og elvener for
bratt og vill til å ha fisk.

Friluftsliv

Områdetrundt Øvreog NedreKvanngrovanner svært lite nyttet i
friluflivssammenhengav lokalbefolkningen,blant annet på grunn
av at det er utilgjengeligog at det ikkefører noenstier inn til dette
området. Deter antydeten svaksti fra Eitrheimog opp mot Dalse-
tevatnet. Stien var ikke synlig fra helikopteret under befaring i
området.

6.3 Mysevatnet

Vatnet liggerutenfordeaktuellenedbørfeltene.Detkanværeaktu-
elt å vurdere utbyggingsalternativersom medfører overføring av
vann til Mysevatn.Helikopterbefaringenble derfor lagt om Myse-
vatn slikat vi fikk et grunnlag ogsåfor å vurderedette. Vatnet er
sterkt regulert(855—775 m o.h.)og liggerpågrensamellomnord-
boreal og lav-alpinsone med den sistnevntesom dominerende.
Vannet ligger i en botnformet forsenkning og er ikke synligover
store områder. Eksisterendereguleringer meget sterk og gjør at
naturverdienetilknyttet vannet trolig er små.Vegetasjonenrundt
vatnet bestoså langt vi kunnesefra helikopteretav lyng- og rab-
bevegetasjonmed noen små bjørketrær og andre buskerspredt
rundt.
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7 Naturverdi og verdi
for landskapog friluftsliv

Storedelerav undersøkelsesområdeter innenfor planområdetfor
Folgefonnanasjonalpark(figur 8). Dettetilsiernasjonalverdi, i alle
fall på et overordnet nivå.Vi har allikevelsett på mer avgrensede
områder som Støladalenog øvre del av Eitreimsdalenpå land-
skapsnivåog på et mer avgrensetnivå tre mindre områder med
definertenaturverdier(tabell1).Områdeneervurdertetter kriterier
satt opp av Erikstad(1991)og anvendti en flerfaglig sammenheng
bl.a.av Erikstadet al. (1999)og Stabbetorpet al. (2000).ForStøla-
dalenog Eitreimsdalener det ikke angitt en summerendekonklu-
sjon.Detervanskeligå sedisseområdeneisolertfra nasjonalparks-
planene. For de mindre områdene innenfor nasjonalparkens

planområdeer det angitt en verdi på skalaenfra lokal til nasjonal.

Dette indikererenverdivurdert isolertog markererat dette er sær-
lig verdifulle områder som nå omfattes av nasjonalparkplanene.
Nedredel av Eitreimselvaligger utenfor planområdet,men har en
særligverdi knyttet til lekkasjeog kildeområder.Det understrekes
at det ikke er gjort detaljertebotaniskeundersøkelseri kildeområ-
dene,noe som kan påvirkeverdivurderingen.

Figur 8. Kart over naturverdisamt verdi for friluftsliv og landskap.
Map showing natural valueas well as importance for recreationand

landscapeperception.
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Landskaps- og friluftslivverdier

I friluftssammenheng er stien opp Tokheimslia og Støladalen med

fortsettelsen av stien videre oppover mot Holmaskjæret av svært

stor verdi. Landskapet er opplevelsesrikt og mye brukt. Stien går

gjennom et særpreget og variert landskap, men opplevelsesinnhol-

det i de nedre delene av Tokheimlia inkluderer sterke inntrykk av

menneskelige inngrep særlig knyttet til industrien ved Eitreims-

neset.

Stølsberga vurderes å ha middels stor verdi i et vakkert sammen-

hengende naturområde.

I Eitreimsvassdraget har områdene langs Kvanngrøvatna stor verdi

i friluftssammenheng. Områdene er vakre, særpregete og varierte,

men er ikke mye brukt. Den generelle landskapsverdien er høy,

mens størstedelen av de øvrige områdene har neppe mer en mid-

dels verdi i friluftssammenheng fordi de er relativt lite brukt.

8 Sårbarhet
I vurderingen av sårbarhet har vi ikke inkludert rent arealtap og store

tekniske inngrep som direkte ødelegger/forbruker store arealer,

men i tilfeller der det er registrert små og vel definerte naturkvalite-

ter er disseansett som sårbare fordi de kan ødelegges selv med små

inngrep. Ellerser sårbarhet vurdert ut fra følgende kriterier:

Bratte områder i løsmasse

Naturelementer som vil få store endringer ved redusert vannfø-

ring

Kildeområder

Vann som vil få redusert vannstand pga lekkasje

Myr o.l. der naturtypen er avhengig av vannføring/

vannstand i vassdraget

Naturelementer som er så små at selv små tekniske inngrep vil

kunne ødelegge dem

Elvestrekninger og vann med særlig viktig økologisk funksjon

som er avhengig av naturlig vannstand

Elvestrekninger som er synlig for mange (f.eks. nær sti) og hvor

sterkt redusert vannføring vil føre til redusert opplevelsesverdi.

Vurderingen er summert opp i figur 8. Kriteriet «bratte områder i

løsmasse» har ikke utløst noen kartmessig avmerking fordi vi ikke

har kartlagt løsmassene i fjordsiden. Om det blir aktuelt å bygge

anleggsvei her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på dette

punktet. Av spesielle områder vil vi nevne:

Større landskap og overordnede landskapsøkologiske prosesser

P1 P2 P3 P4 P5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 E Sum

ABC Nasjonal

X X x x x x

X X x x x AB

Spesielle lokaliteter, naturmiljø

P1 P2 P3 P4 P5 51 S2 53 54 55 56 57 58 59 E Sum

Snøskredbane med skredvoll

og tilhørende vegetasjon i Støladalen

Glasiale vann øverst i Eitreimsdalen

Eitreimselva med lekkasje og kilder

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X

Lokal

Lokal

C Regional

P1- P5 = Primærkriterier: 1: Sjeldenhet, 2: Representativitet, 3: Mangfold, 4: Funksjon (del av system), 5: Uberørthet.

S1 - 59 = Sekundærkriterier: 1: Forskningspotensiale, 2:

dokumentasjon, 5: Instruktiv lokalitet, 6: Tilgjengelighet,

Klassisk lokalitet, 3: Nøkkelområde for vitenskapelig forståelse, 4: Naturhistorisk

7: Uberørt natur, 8: Viktig landskapselement, 9: Del i flerfaglig sammenheng.

Egenverdi: A= Vakkert sammenhengende naturområde,

neforslag etter naturvernloven under behandling.

B= Særpreget og variert landskap C= svært spesielt naturfenomen, formelt ver-

Folgefonna (NPforslag)

Støladalen

Eitreimsdalen (øvre del)
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Fjordsiden på grunn av at den er så bratt. For eksempel veibyg-

ging vil fort føre til stygge skjæringer som vil bli synlige over

store områder. Vi oppfatter denne som middels sårbar.

Alle elvene er meget sårbare i den forstand at sterk redusert

vannføring berører dem direkte

Skredvollen i Støladalen oppfatter vi som meget sårbar fordi

den er liten og lett vil bli totalt ødelagt ved tekniske inngrep her.

Kildeområdene i Eitreimsvassdraget oppfattes som meget sår-

bare fordi de er avhengig av hovedvannføringen inn i Nedre

Kvanngrøvatn

Nedre Kvanngrøvatn oppfattes som meget sårbart fordi det har

en naturlig lekkasje som vil føre reduset vannstand ved redusert

vannføring inn i vannet. Sårbarheten er avhengig av hvor dypt

i vannet mesteparten av lekkasjen skjer.
Figur 9. Kart over naturenssårbarhet i forhold til tekniskeinngrep.
- Map showing fragility related to physical/technicaldevelopementicon-
struction.
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9 Vurderingav
eksisterendeplaner

9.1 Konsekvensutredningen

Ettersom det fremdeles arbeides med ulike tekniske alternativer for

utbygging ønsket tiltakshaver å gjennomføre en naturundersøkelse

som er relativt fleksibel med tanke på de løsningene som kan bli

valgt. Konsekvensutredningen er derfor konsentrert om å gi en

geografisk dekkende oversikt over verdi for friluftsliv, naturverdi og

sårbarhet med tanke på vasskraftutbygging. I tillegg har vi valgt å

gi en oversikt over de antatte konsekvensene av utbygging i områ-

der hvor det er sannsynlig at inngrep kan komme. Disseområdene

vurderes kort under, med bakgrunn i tidligere vurdering av verdi og

sårbarhet.

9.2 Tokheimsvassdraget

Allerede regulerte vann som Blåvann oppfattes ikke som sårbart i

forhold til eventuelle små endringer utover de fysiske reguleringer

som allerede eksisterer. Det vurderes å anlegge en inntaksdam for

vannet fra Blåvann, og også en overføring fra Nedre Kvanngrovatn,

ved kotehøyde 900 i Støladalen. Utbygger antar at demningen kan

få en høyde på opp til 5 meter. Omfanget av neddemmet areal er

ikke tatt endelig standpunkt til. Inntaksdammen vil ikke være syn-

lig fra Odda/Sørfjorden. Direkte lokale effekter av dette er ned-

demding av områder med lokal forhøyet verdi relatert til botanisk

diversitet og en snøskredbane med skredvoll (se kap. 7 om natur-

verdier). Det botaniske mangfoldet i Støladalen er sårbart i forhold

til at diversiteten i stor grad er knyttet til arealet som kan bli ned-

demmet. Skredvollen i Støladalen oppfatter vi som meget sårbar

fordi den er liten og lett vil bli totalt ødelagt ved tekniske inngrep

(se kap. 8 om sårbarhet). Stien fra Tokheim til Holmaskjær går

gjennom Støladalen, omtrent på samme punkt hvor demningen

planlegges. Det forutsettes at det ikke blir lagt hindringer for ferd-

selen. Siden området er så sentralt, vil konsekvensene for friluftsliv

bli "store negative" eller "svært store negative" om man benytter

"Samla Plan" sin gradering.

En annen planløsning som vurderes, er å kutte ut inntaksdammen

og kun etablere et inntak på omtrent kotehøyde 900. Denne løs-

ningen vil ha mindre konsekvenser for naturverdier og sårbarhet i

Støladalen. Lokale konsekvenser er derimot avhengig av hvor den

nøyaktige plasseringen av inntaket blir lagt.

Indirekte vil begge de to allerede beskrevete planløsningene med-

føre en redusert vannføring nedstrøms. Dette vil få negative effek-

ter på vegetasjonen langs vassdraget, særlig de steder hvor det har

etablert seg fuktigere vegetasjonstyper. Dette kan for eksempel

dreie seg om partier med overrisling av vann fra stup og fossefall.

Tørrlegging eller sterkt redusert vannføring vil også føre til tap av

nær sagt alle dyreformer i rennende vann. Generelt sett vil inngrep

av den type som her kan være aktuelle, føre til tap av biologisk

mangfold.

Tørrlegging eller nedsatt vannføring vil ofte gjøre det lettere å


krysse bekkeleiene, men samtidig tapes de naturlige stengslene.

Dette gjør at husdyr, for eksempel sau på utmarksbeite, kan vandre

ut av sitt tidligere beiteområde, komme på vidvanke og være van-

skelig å sanke, men for ville dyr spiller det en mer marginal rolle.

Det vil muligens bli bygget en anleggsvei opp til Støladalen i for-

bindelse med utbyggingen (anleggsfasen), men dette er usikkert.

Natur- og landskapsmessig vil dette representere et stort inngrep i

den bratte fjordsiden. Fjordsiden vurderes som middels sårbar på

grunn av at den er så bratt. Veibygging vil fort føre til stygge skjæ-

ringer som vil bli synlige over store områder. Ferdselen inn til Støla-

dalen vil imidlertid bli forenklet, samtidig som en økt bruk vil kunne

påvirke det eksisterende friluftslivet i negativ retning ved at områ-

dets karakter blir endret.

9.3 Eitrheimsvassdraget

Lik Tokheimsdalen eksisterer det også flere planløsninger for Eitr-

heimsvassdraget. Det er snakk om eventuelt å opprette en inntaks-

dam ved Nedre Kvanngrovatn. Meldingen inneholder en antydning

om demning i utløpet av Nedre Kvanngrovann som blir om lag 11

meter høy men pga av forhold knyttet til ras og lignende er denne

løsningen lite sannsynlig. Antagelig vil det her bygges et bekkeinn-

tak med mindre regulering. Topografien er slik at det ligger en voll

på omtrent samme høyde i utløpsoset, og demningen i seg selv vil

derfor virke liten, sett i forhold til naturinngrepet. En annen plan-

løsning er å opprette et inntak uten dam ved kotehøyde 900. Igjen,

lik Støladalen, vil denne løsningen føre til mindre konsekvenser for

naturverdier i Eitrheimsvassdraget.

Eitrheimsvassdragets øvre del har et urørt preg med et variert land-

skapsbilde. Uansett grad av inngrep vil en utbygging føre til en

endring i status som urørt vassdrag. Mer konkret er Midtre Kvann-

grovatn ikke vurdert som like sårbart i forhold til botanisk diversitet

som tilsvarende områder i Støladalen. Nedre Kvanngrøvatn oppfat-

tes imidlertid som meget sårbart fordi det har en naturlig lekkasje

som vil føre til redusert vannstand hvis dagens vannføring reduse-

res. Sårbarheten er avhengig av hvor dypt i vannet mesteparten av

lekkasjen skjer. Kildeområdene i Eitreimsvassdraget oppfattes også

som meget sårbare fordi de er avhengig av hovedvannføringen inn

i Nedre Kvanngrøvatn, og disse vil bli sterkt berørt ved en regule-

ring.

Eitrheimsvassdraget har utvilsomt stor verdi for de som søker seg til

urørt natur og i jaktsammenheng. Den brukergruppen (villmarks-

gruppa) som går utenfor stier og søker seg til urørt natur vil ha stor

glede at dette området. På en annen side har ikke Eitrheimsvass-

draget særlig verdi som friluftsområde dersom man kun ser på

bruksintensitet.

9.4 Mysevatn

Mysevann oppfattes ikke som spesielt sårbart i forhold til de store

fysiske reguleringer som allerede eksisterer. En ytterligere regule-

ring vil neppe føre til store konsekvenser, men dette bør evt. vur-

deres nærmere hvis magasinkjøringen vil bli vesentlig annerledes

enn i dag.
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9.5 Forholdet til planlagt nasjonalpark

Forkonkretekonsekvenserinnenundersøkelsesområdetvisestil de
foregåendeavsnitt.

Enavde mestpåtageligekonsekvenseneavutbyggingenblir for fri-
luftslivet der en av de viktigste innfallsportenetil Folgefonnagår
langsTokheimselva.Med redusertvannføringunder inntakspunk-
tet og synligeinngreplangsstien i Støladalenvil denne innfallspor-
ten til nasjonalparkenbli pregetav inngrep i størregradenn i dag.
Dette kaneventueltavbøtesnoegjennomskånsommeog lite syn-
ligeanlegg.

I og med eksisterenderegulering av Blåvatn, oppfatter vi Tok-
heimselvasom alleredeberørtav tekniskeinngrep,og kraftutbyg-
gingsplanenevil ikkeendrestatuspå dette vassdraget.Øvredel av
Eitreimsvassdrageter inngrepsfritt, nestenvillmarkspreget,mens
det etter utbyggingvil endresfra et urørt vassdragtil berørt.Dette
er en type vassdragsom ellersneppe blir representerti nasjonal-
parken(korteglasialedaleri kontakt medbreenmed kort bratt fall
fra sluttenavden hengendedalenog nedtil fjorden), med mindre
de nordligedelene av Folgefonnatas med i parken.Om denøvre
delenavvassdraget(denhengendedalen)vurderesisolert,kanden
antageligsammenlignesmedandrehøyfjellsdalersomer aktuelleå
inlemme i nasjonalparken.Hvisen akseptereren slik sammenlig-
ning, vil tap av urørt naturtypebli mindre. Den underjordiskedre-
neringen fra nedre Kvanngrødvatner imidlertid et moment som
gjør Eitreimsvassdragetspesieltuansett.Dennedelenavvassdraget
liggerutenfor utredningsområdetfor nasjonalparken.

I planarbeidetfor nasjonalparkenarbeidesdet med flere modeller
for vern,derdet mestomfattendeverneforslagethandlerom nasjo-
nalparki størstepartenav planområdet,og landskapsvernområdei
enkeltedalfører(Bondhusdalen,Buerdalen,Muradalen).Storedeler
avEitrheimsvassdragetliggergodt innenfor planområdetfor nasjo-
nalparken,og naturvernlovenskravom urørthet vil være et viktig
vernekriterium. Blåvatnog Støladalener berørt av en regulering,
men opplevelsesverdienei områdeter særligknyttet til at dette er
et viktigeoppmarsjområdetil Folgefonna.

Pådenannensidevil øvredeleravet vassdrag(overregulertevann
og inntakspunkter)kunneoppfattessom ikke berørtav utbygging
og gi rom for en visssameksistensmellomverneområdeog kraft-
utbygging. Detvil i dennesammenhengenværeen klar fordel om
inngrepsmengdeni disseområdeneminimaliseresog alternativene
medenklebekkeinntakog overføringavvanntil Mysevatner trolig
bedreen separatutbygging på.

Det er forøvrig ikke mulig å kommetil en endelig konklusjon i en
isolert fagrapport når det gjelder dette spørsmålet.Eitreims-og
Tokheimsvassdrageter plasserti kategori 1 i SamlaPlan,men med
et begrensetdatagrunnlag(naturvernog fisk = "mindre tilfredssti-
lende", for vilt "middels" og for friluftsliv "godt"). Planleggings-
prosessensom er i gang for et verneområdeti medhold av natur-
vernloven,vil medføreen seriemedforvaltningsmessigetiltak som
er avgjørendefor diskusjonen.Gjennomføringav en konsekvens-
analyseknyttet til verneforslagetvil bidra til å avklare forholdet
mellomverne-og bruksinteresseri området.
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