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1 Innledning
Denne utredningen skal gi offentlige myndigheter mulighet til å vurdere effektene og konsekvensene
tilleggsutbygginger til eksisterende reguleringer i Kobbelvvassdraget i Sørfold kommune i Nordland
kan få for akvatisk liv i vassdraget.

2 Tiltaksbeskrivelse
2.1 Lokalisering
Den planlagte utbyggingen er lokalisert til den nordlige delen av Sørfold kommune, og
inngrepssonen ligger i helhet innenfor eksisterende reguleringsområde for Kobbelv kraftverk (figur
1). Planområdet berører den øvre delen av Gjerdalen. Dalføret går gjennom fjell-bjørkeskog og
ender i et høy-alpint område med sparsom vegetasjon. Planområdet omfatter en breelv, en allerede
reguleringspåvirka utløpselv fra Slæddovakkojavri (Livsejohka), elva fra Jierdajvari og Reinokselva
som etter Gjerdalsvatnet skifter navn til Gjerdalselva.
Vassdraget berøres ikke av verneplan for vassdrag og har heller ikke status som nasjonalt
laksevassdrag.

Figur 1 Kartutsnitt fra reguleringsområdet til eksisterende Kobbelv kraftverk med markering (rød skravering)
av planområdet.
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2.2 Utbyggingsplaner
2.2.1 Tekniske planer
Reinoks kraftverk vil utnytte fallet fra eksisterende magasiner (Livsejavri, Slæddovagjavri og
Reinoksvatn) ned til Linnajavri (figur 2). Kraftverket etableres på eksisterende overføringstunnel
mellom Livsejavri og Linnajavri, men tilknyttes Reinoksvatn med en ny tunnel. Prosjektet medfører
dermed ingen nye reguleringer eller overføringer. Ei breelva som i dag renner inn i Slæddovagjavri
planlegges kanalisert og leda inn i Livsejavri, og vil således reduseres eventuelle flomtap fra
Slæddovagjavri.
Reinoks pumpe skal pumpe avløpet fra Jierdajohka, gjennom inntak like nedstrøms Jierdajvari, opp
på overføringstunnelen til Linnajavri. Det planlegges også at Reinoks pumpe tar inn vannet fra
restfeltet i Reinokselva.

Figur 2 Kartutsnitt fra øvre del av reguleringsområdet til eksisterende Kobbelv kraftverk med markering (for
Reinoks kraftverk og Reinoks pumpe.
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2.2.2 Hydrologi
Reinoks kraftverk vil som nevnt i pkt 2.2.1 ikke medføre nye reguleringer eller nye overføringer, og
vil således ikke medføre noen endringer i hydrologiske forhold.
Reinoks pumpe vil gjennom overføringer av to mindre felt påvirke avrenninga til Reinokselva.
Hydrologiske effekter av inngrepene er beskrevet i detalj i egen Fagrapport for hydrologi (Prieur
2013). Ved samløp mellom Reinokselva og Jierdajohka (nedtrøms inntakene) vil restvannføringa i
perioden juni-oktober være 45-49 %. Slukeevnen til pumpestasjonen vil bli dimensjonert for å kunne
ta tilsiget fra Jierdajokha i tillegg til bekkeinntaket i Reinokselv (rest nedstrøms Reinoksdam). I
praksis betyr dette at det like nedstrøms inntakene bare vil gå en minstevannføring i Reinokselva
planlagt til alminnelig lavvannføring, beregna til 0,041 m3/s. For perioden mai-september
(sommersesongen) er 5-percentil v/Reinoks pumpe beregnet til 0,129 m3/s.
I tillegg vil det selvsagt gå vann her i de periodene av året vannføringen til sammen er høyere enn
slukeevnen til pumpestasjonen. Det er beregnet at omtrent 20 % av dagens vannføring vil gå forbi
inntakene som flom over året.
Overføringa av breelva, som i dag renner mot Slæddovagjavri, til Livsejavri (som har større
reguleringsgrad enn Slæddovagjavri) vil teoretisk kunne redusere flomtap fra Slæddovagjavri. Det er
i dag omtrent ikke overløp fra Slæddovagjavri siden magasinet reguleres så aktivt som mulig for å
unngå overløp. Overføringa av breelva vil derfor i praksis ikke ha noen innvirkning på vannføringa i
Reinokselva/Gjerdalselva, da dette vannet uansett går i overføringstunnelen. Ved innløp i
Slæddovagjavri vil Breelva få en restvannføring gjennom året tilsvarende 27 % av eksisterende
vannføring.
Nedenfor samløpet mellom Reinokselva og elva fra Slæddovagjavri vil restfeltet etter overføring av
Jierdajokha og øvre del av Reinokselva gi en restvannføring på 63 % av dagens
årsmiddelvannføring. Lengre ned i elva, ved utløpet av Gjerdalsvatn, vil restvannføringa i samme
tidsrom bli 86-92 % av dagens middelvannføring. Ved utløp i Kobbvatnet vil restvannføringa i
Gjerdalselva i perioden juli-oktober bli 93 %.

3 Utredningskrav
NVE har ikke meddelt et utredningsprogram for de planlagte utbyggingene i vassdraget. Denne
konsekvensutredninga tar utgangspunkt i det undersøkelsesomfang som fremgår av Statkrafts
konsesjonssøknad.

4 Datagrunnlag og metoder
4.1 Datagrunnlag
4.1.1 Eksisterende informasjon
Det foreligger fiskefaglige undersøkelser fra utbygginsperioden på 1980-tallet og fra nyere
undersøkelser gjennomført av Prosjekt "Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland" og NTNU
vitenskapsmuseet i perioden 1998-2011. Disse undersøkelsene legges til grunn for
verdivurderingene fra Gjerdalsvatnet og videre nedover vassdraget.
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4.1.2 Feltarbeid
Feltarbeid ble utført 16-17. august og 19 september 2012. Det ble da gjennomført registreringer av
fisk og bunnfauna i Jierdajohka og Reinokselva.

4.2 Metoder
4.2.1 Fisk
Tetthetsregistreringene av ungfisk ble utført med elektrisk fiskeapparat (prod. Terik AS). Hver
lokalitet ble fiska en omgang, og all fisk lengdemålt (naturlig lengde og gaffellengde) og satt tilbake i
elva igjen. Det ble fiska på seks ulike lokaliteter, nr 1-6 (figur 3).
Hver lokalitet benytta under elektrofiske er beskrevet ut fra beskaffenheten, som vurderes med
hensyn på substrat, vannhastighet, vanndybde, grad av begroing og hulrom i substratet i henhold til
følgende skala:
Substrat :
(Dy) Dynn
(Sa) Sand
(G)
Grus
(S)
Stein
(B)
Blokk
(Be) Berg

- diameter < 1 cm
- stein diameter 1-10 cm
- stein diameter 11-50 cm
- stein diameter > 50 cm
- fast fjell

Som regel vil substratet på en lokalitet bestå av mer enn en kategori (f.eks. stein og blokk).
Prosentvis fordeling av ulike substrat-kategorier oppgis da etter avtakende betydning.
Vannhastighet :
(L)
Lav
(M)
Middels
(S)
Sterk
(Si)
Stri

- 0 - 0,2 m/s
- 0,3 - 0,5 m/s
- 0,6 - 1,0 m/s
- < 1,0 m/s (4) Stri

- > 1,0 m/s

Vanndybde :
Minste og største dyp (dominerende) angitt i centimeter.
Begroing :
(0)
ingen begroing
(1)
lite begroing
(2)
middels begroing
(3)
kraftig begroing
I tillegg angis dekningsgrad i prosent.
Hulrom (skjulmuligheter) :
(0)
ingen hulrom
(1)
små hulrom, noe skjul
(2)
mye rund stein, middels skjul
(3)
rund stein og relativt grove masser, godt skjul
Kriterier for et godt gyteområde vil være grus og stein med diameter opp mot 10-15 cm, lite finstoff
(sand/dynn) og middels til sterk vannhastighet (Crisp & Carling 1990, Gibson 1993). Et godt
oppvekstområde for årsyngel og ungfisk av laksefisk har gjerne middels til sterk vannhastighet og
har et substrat dominert av stein, der mye hulrom og begroing som regel innvirker positivt for
egnetheten av et område (Heggenes m. fl. 1999, Heggens 1990). Årsyngel utnytter ofte områder
med større andel grus (finere substrat) enn eldre fisk.
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4.2.2 Bunnfauna
Metoden følger og utvider den nasjonale standarden for prøvetaking i rennende vann; NS-ISO 7828,
Veileder 02:2009, Direktoratsgruppa for Vanndirektivet 2009 (Frost, Huni, & Kershaw, 1971; Iversen,
2009). NINA har publisert en metode som innebærer økt prøvestørrelse for å øke
artsregistreringene, som dermed går lenger enn standarden (Bongard, Diserud, Sandlund, &
Aagaard, 2011, se http://www.benthamscience.com/open/toebmj/openaccess2.htm). Metoden
innebærer å samle sparkeprøver, subsample antall og sortere ut arter til det nås en merkbar grense
for nye registreringer. Grensen, og dermed prøvestørrelsen, endres i forhold til vassdragets
biomangfold.
Det ble tatt prøver på seks lokaliteter, representative for hovedområdene fra demningen ved
Reinoksvatn og ned til Kobbelvvatn:
Stasjon 1: Øverst ved demningen til Reinoksvatn. UTM 33 W 554290 Ø 7508294 N
Det ser ikke ut til å ha vært overløp på Reinoksvatn i år. Gjerdalselva dannes derfor av restvannet i
nedbørsfeltet. På den øverste stasjonen ble det dermed ikke registrert noen overløpseffekt på
bunndyrsamfunnet (tilførsel av plankton gir ofte økning av filterspisere nedenfor dammer). Stasjonen
har lav vannføring, og elvestrekket vurderes mer som et økosystem av temporære dammer. Svært
lite begroing.
Stasjon 2: Ovenfor veikulvert. UTM 33 W 553359 Ø 7508484 N
Mer elv/bekkebiotop enn øverst, og mer begroing: 40 % mosedekke. Mye sand og gjenøring.
Stasjon 4: Jierdajokka: UTM 33 W 551667 Ø 7508400 N
Samløper med Gjerdalselva mellom stasjon 2 og 3. Prøve tatt i lite stryk mellom to loner. Substratet
er enten flåberg eller dekket av et lag organisk materiale fra sur torvmyr. Det ble registrert en del
plankton, som sannsynligvis produseres i de stille lonene mellom flåbergene.
Stasjon 5: Ovenfor Stillelva. UTM 33 W 551579 Ø 7509632 N
Økende vannføring, skyldes ikke minst samløpet med Jierdajokka. Forholdene ganske like stasjon 2,
med gjenøring av sand. 40 % mosedekke.
Stasjon 6: Rett nedenfor demningen ved utløpet av Stillelva. UTM 33 W 548377 Ø 7509202 N
Stasjon 7: Nedenfor Gjerdalsvatn. UTM 33 W 545132 Ø 7507114 N
Substrat av blokk og stor stein, mindre gjenøret. 80 % begrodd av mose og noe grønnalger.
Stasjon 8: Ovenfor Kobbelvvatn. UTM 33 W 542445 Ø 7504935 N
Gjenøret av sand, 80-100 % dekket med tykke matter av mose.

Breelva: Ikke prøvetatt.

4.3 Navnebruk
Navn på innsjøer og elver tar utgangspunkt i kart fra statens kartverk serie N50/M-711.
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Stasjon 8

Figur 3 Kart med markering av stasjoner som ble benytta ved registrering av ungfisk og bunnfauna.

4.4 Vurdering av verdier og konsekvenser
Konsekvensutredingen er basert på en standarisert og systematisk tre-stegs prosedyre for å gjøre
analyser, konklusjoner og anbefalinger mest mulig objektive, samt lettest mulig å forstå og
etterprøve. Metodisk grunnlag for å vurdere virkningene av kraftutbyggingen tar utgangsspunkt i
veilederen fra Statens vegvesen - Håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006).
4.4.1 Verdi (status)
Første steg i en konsekvensutredning er å beskrive og vurdere et områdes særtrekk og verdier
innenfor det aktuelle tema. Verdien av området fastsettes langs en skala som går fra liten til stor
verdi (illustrert ved figuren under).

Verdivurdering
Liten

Middels

Stor

I-----------------------I----------------------I
▲

Verdivurderinger under deltema ”Akvatisk miljø” er basert på metodikk fra Direktoratet for
naturforvaltning, og det er tatt utgangspunkt i følgende kilder :



Kartlegging av ferskvannslokaliteter (DN-håndbok 15 – 2000).
Norsk rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006).
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I henhold til DN-håndbok 15-2000 vurderes verdien av et område som svært viktig, viktig og lokalt
viktig (tabell 1). Det skilles imidlertid noe på hva som legges til grunn i verdivurderingen i
ferskvannslokaliteter og i marint miljø.
Innenfor et område blir den naturtypen eller arten som gir grunnlag for den høyeste verdivurderingen
avgjørende for den samlede verdivurderingen av området.
Forekomst av rødlistede arter er et direkte kriterium for å gi et område verdi som svært viktig eller
viktig, og de ulike kategoriene i rødlista samt definisjoner fremgår av tabell 2
Tabell 1 Grunnlag for verdivurdering av områder med liten, middels og stor verdi.
Kilde
Liten verdi
Middels verdi
DN-håndbok 15-2000
Områder med verdi lokalt Områder med verdi viktig
(Ferskvann)
viktig (lokal verdi)
(regional verdi)
Norsk rødliste 2006
Arter i kategoriene hensynskrevende
eller
bør
overvåkes

Stor verdi
Områder med verdi svært
viktig (nasjonal verdi)
Arter i kategoriene direkte
truet, sårbar eller sjelden

Tabell 2 Truethetskategorier og definisjoner i hht. Norsk rødliste 2006
Truethetskategorier
Definisjoner
RE
Regionalt utdødd
Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet. Gjelder ikke
arter utryddet før år 1800.
CR
Kritisk truet
Arter som i følge kriteriene har ekstremt høy risiko for utdøing (50 prosent
sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år).
EN
Sterkt truet
Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing (20 prosent
sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år).
VU
Sårbar
Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing (10 prosent sannsynlighet
for utdøing innen 100 år).
NT
Nær truet
Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte
kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid.
DD
Datamangel
Arter der man mangler kunnskap for å gjøre en gradert vurdering for av risiko for
utdøing kan gjøres, men der det på bakgrunn av en vurdering av eksisterende
kunnskap er stor sannsynlighet for at arten ble med på rødlista dersom det fantes
tilstrekkelig informasjon.

4.4.2 Konsekvenser
Andre steg i en tre-stegs prosedyre fram mot en konsekvensanalyse er å beskrive og vurdere type
og omfang av mulig virkninger dersom tiltaket gjennomføres. Konsekvensene vurderes blant annet
ut fra omfang i tid og rom samt sannsynligheten for å oppstå. Omfanget blir vurdert langs en skala
fra stort negativt til stort positivt omfang (se eksempel under).

Konsekvensenes omfang
Stort neg.

Middels neg.

Lite/intet

Middels pos.

Stort pos.

I--------------------------I-------------------------I-------------------------I--------------------------I

▲

Siste trinn i en tre-stegs prosedyre er å kombinere verdien av området og omfanget av
konsekvensene av tiltaket for å få den samlede konsekvensvurderingen. Denne sammenstillingen gir
et resultat langs en skala fra svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv konsekvens. De
ulike konsekvenskategoriene illustreres ved å benytte symbolene ”+” og ”-” (tabell 3).
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Tabell 3 Skala for vurdering av konsekvens.
Symbol
Beskrivelse
++++
Svært stor positiv konsekvens
+++
Stor positiv konsekvens
++
Middels positiv konsekvens
+
Liten positiv konsekvens
0
Ubetydelig / ingen konsekvens
Liten negativ konsekvens
-Middels negativ konsekvens
--Stor negativ konsekvens
---Svært stor negativ konsekvens

4.5 Avgrensing av influensområdet
Planområdet fremgår av kap. 2.2.1 -Tekniske planer, der inntaksområder (berørte innsjøer og
bekker) omtales og inngrepene beskrives. De hydrologiske virkningene i elvene/bekkene som får
endret sin vannføring fremgår av kap.2.2.2. Influensområdet oppfattes å være Breelva, utløpselva fra
Slæddojavri, Jierdaelva, Reinoksskarelva, Gjerdalsvatnet og Gjerdalselva.

5 Områdebeskrivelse
Vassdraget går gjennom kalkfattig grunn med harde bergarter. Gjerdalselvas substrat består av mye
flåberg, og strykpartiene er ofte betydelig gjenøret av sand. Myrene er fattige og sure, og preger
substratet. Disse forholdene gjør det generelt lite gunstig for både fisk og bunndyr i vassdraget.
For en mer omfattende områdebeskrivelse vises det til rapport fra Ambio Miljørådgiving.
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6 Verdivurdering
Verdivurdering av influensområdet og de enkelte delfeltene fremgår av tabell 7, og tar utgangspunkt
i egne feltstudier i 2012 og tidligere utførte undersøkelser i vassdraget.
Ungfiskregistrering ble utført på seks ulike stasjoner som til sammen hadde et areal på 1.800 m 2
(tabell 4). Den samla fangsten var 14 ørret, hvorav åtte var ett-årig ørret og seks var eldre ørret.
Årsyngel ble ikke påvist på noen av stasjonene. Samla for alle seks stasjoner var dermed
ungfisktettheten 0,77 fisk/100 m2.
Tabell 4 Bonitering av stasjoner benytta under registrering av ungfisk, samt fangst av fisk i
Kobbelvvassdraget 16-17.8 2012.
Stasjoner

Areal

Bunnsubstrat

Hulrom

Begroing

Vannhastighet

Vanndyp

1
2
3
4
5
6

250
200
400
250
400
300

S(10-40)/Be/G
S(10-40)/Sa/Be/G
Be/S(10-30)/Sa/B
Be/B/Sa-Dy/S(10-30)
GG/Sa/Be/S(10-30)
S(10-40)/B/Be

2
1-3
1/0
1
1
2-3

1 (10%)
0/1
1 (20%)
0/1
2 (40%)
2 (40 %)

L
L/M
L/M
L
M/L
M/S

5-30
5-40
5-30
5-30
5-25
5-40

Ørret
0+

1+

eldre
1

2
4
2
3

2

Tabell 5 Arter og forekomster i sparkeprøver fra Kobbelvvassdraget 16-17.8. og 19.9 2012.
Stasjoner

1

2

4

5

6

7

8

Arter og grupper

Fåbørstemark
Taggelorm (Nematomorpha sp.)
Midd
Døgnfluer
Baetis rhodani
Baetis subalpinus
Siphlonurus lacustris
Ameletus inopinatus
Steinfluer
Diura nanseni
Isoperla obscura
Amphinemura sulcicollis
Nemoura cinerea
Protonemura meyeri
Leuctra digitata
Vannkalver
Vårfluer
Rhyacophila nubila
Plectrocnemia conspersa
Polycentropus flavomaculatus
Micrasema setiferum (inkl tomme hus)
Limnephilus spp.
Chaetopteryx villosa
Apatania zonella
Stankelbeinmygg
Knott
Fjærmygg
Totalt antall pr R1

1

1

10

1

10

1

1
1
1

19.9

16-17.8

19.9

16-17.8

19.9

1

15

10

20

12

1

1
1

2

1

1
275
1

6

1
1
8

1
18
3 ad

2

1

2

1

1
1

1

2

1

2
1

1
1

1 ad
1

3

1

1
10
3
2

1

1 ad
1
2

3
1

1 ad
1
1

1
2
1

1
1
1

10

50
10

8

2
10

8

15

83

25

41

25

1
1 ad

2
3

100

10

1
15
20

297

148

18

55
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I forbindelse med kartlegging av bunnfauna ble det til sammen tatt 28 minutter sparkeprøver fra de
syv stasjonene, fordelt på 21 minutter i august og 7 minutter i september. Til sammen ble omtrent
13 500 individer gjennomgått. Gruppene døgn-, stein- og vårfluer er artsbestemt, andre organismer
er bestemt til familie eller orden (tabell 5). Antall per minutt sparkeprøve for hver stasjon er oppgitt i
tabellen. Det ble funnet tre arter døgnfluer, seks steinfluer og minimum sju arter vårfluer i prøvene.
Viktige grupper som bløtdyr og vannbiller ble ikke registrert.
Det var generelt svært få arter og svært få individer per art på alle stasjoner, noe som også ble
observert ved undersøkelsene i forbindelse med konsesjonsbehandlingen (Koksvik & Dalen, 1977).
Et stort antall av de vanlige gruppene og artene som forventes i slike vassdrag ble ikke registrert.
Alle de påviste artene er i tillegg blant de vanligste i hele landet. Forekomstene er så lave at det
sannsynligvis går ut over fiskeproduksjonen. Unntaket var øverst ved demningen ved Reinoksvatn,
hvor det var store forekomster av den vanlig forekommende høyfjellsformen Baetis subalpinus.
Nymfene av denne arten var små, og vil derfor sannsynligvis ikke klekke før neste år. Bunndyr er
avhengige av rennende vann året rundt, men det er usikkert om de øvre delene vinterstid mottar nok
dreneringsvann fra nedslagsfeltet til å opprettholde en rennende bekk. Bunndyr som har flygende
stadier har naturlig oppstrømsflukt, og koloniserer lett oppover i et vassdrag. Artene har ulike krav til
vannføring, næringsforhold og klimatiske forhold, og disse faktorene avgjør om de ulike artene kan
fullføre syklusene.
Det ble registrert svært få individer av Baetis-slekten, unntatt på øverste stasjon. Den vanligste
døgnfluen i Norge, Baetis rhodani, har mange kohorter og klekker fra tidlig vår til sen høst over hele
landet. Den opptrer derfor gjerne med flere hundre individer per minutt prøve i urørte vassdrag
gjennom sesongen. Det ble imidlertid registrert færre enn ti individer totalt i hele materialet, noe som
er svært uvanlig. Dette kan ha flere årsaker. Midtsommers er det gjerne en periode hvor de fleste
arters nymfer eller larver er klekket, slik at artene opptrer enten som voksne eller som egg. Denne
perioden er som regel begrenset til 2-3 uker, og er gjerne tidlig i juli sørpå, noe senere nordover og i
høyereliggende strøk. For å avgjøre om dette kunne være grunnen til de lave tetthetene ble det
gjennomført en ny undersøkelse 19. 9. Undersøkelsen fastslo at sommerklekking ikke kan være
årsaken. Den mest sannsynlige forklaringen på de lave forekomstene er det ustabile substratet i hele
vassdraget, og som er preget av en betydelig sandtransport. Ved prøvetaking blander mose og sand
seg til en seig masse, som organismene har tydelige problemer med å bevege seg i. Sand er lite
gunstig for faunaen. Den kitter igjen hulrom og levesteder, og påfører organismene mekanisk
slitasje. Dette er også kjent fra marine økosystemer. Den høye forekomsten av B. subalpinus oppe
ved Reinoksdemningen kan skyldes at det her ikke foregår den samme sandtransporten.

Reinokselva og Jierdajohka
Jierdajohka og Reinokselva (fra Reinoksvatn til Gjerdalsvatnet), med unntak for Stillelva
(terskelbasseng i Reinokselva), kjennetegnes av lave til svært lave tettheter av bunndyr og fisk. Den
lave tettheten av fisk må antas å forklares av den lave tettheten av bunndyr. Bunnfaunaen består
også av arter som er vanlige i regionen. Reinokselva kan ikke regnes å tilby et sportsfiske basert på
de svært lave tetthetene av fisk. Samlet sett oppfattes dermed verdien av Reinokselva og
Jierdajohka å være lav.

Breelva og utløpselva fra Slæddojavri
Med utgangspunkt i registreringene av bunndyr og fisk i Jierdajohka, Reinokselva og Gjerdalselva
anses breelva gjennom betydelig brepåvirkning og mekanisk slitasje å ha lave til svært lave tettheter
av bunndyr. Lav temperatur, tilnærma tørrlegging om vinteren og antatt marginal forekomst av
bunndyr tilsier også at elva ikke kan ha egen bestand av fisk, og at eventuell fiskeforekomst i elva
må komme fra fisk som vandrer opp fra Slæddovagjavri for kortere opphold i elva. Verdien av elva
settes derfor til lav.

side

12

Ferskvannsbiologen

Rapport 2012-08

Utløpselva fra Slæddovagjavri var under befaringa i august 2012 tilnærma helt tørrlagt. I beste fall
kan elvestrekninga sammenlignes med øvre del av Reinokselva, og har dermed lav verdi både med
hensyn til bunndyr og fisk.

Stillelva
Det ble ikke utført prøvefiske i Stillelva under feltarbeidet i 2012, og det fremkommer ikke
opplysninger om fiskesamfunnet i denne delen av vassdraget i tidligere utførte undersøkelser. Ut fra
lokale opplysninger fanges det kun små ørret i denne stilleflytende delen av elva, og det skal ikke
være mye fisk å få (Gisle Hansen, pers.medd.). Bunnfaunaen i området antas mer å gjenspeile et
innsjøsystem enn et elvesystem, siden en terskel omgjør denne delen av elva til et langstrakt
terskelbasseng med nært stillestående vann. Verdien av elvestrekninga vurderes som lav.

Gjerdalsvatnet
Gjerdalsvatnet ble sist prøvefiska i 2007, og garnfangstene viste at innsjøen nå har en rein
ørretbestand (Kanstad Hanssen 2012). Undersøkelser før reguleringene viste at innsjøen hadde kun
røye, og at denne bestanden da var noe overtallig (Jensen og Johnsen 1978). Anbefalinger om
tynningsfiske ble gitt av Heggberget m.fl (1979), men i seinere undersøkelser ble det vist til dårlige
gyteforhold for ørret og at stabil ørretrekruttering kunne gi et attraktivt fiske (Jensen & Mejdell-Larsen
1985). Dette resulterte i et pålegg om utsetting av 1000 en-somrige ørret per år. Halvorsen (2001)
viste gjennom et prøvefiske i 2000 at ørret da dominerte i innsjøen, og hadde fortrengt røye til de
dypeste områdene i innsjøen. Undersøkelsen fra 2007 viser dermed at fiskesamfunnet gjennom de
siste 30 årene gjennom aktive utsettinger av fisk er dreid fra å kun ha røye til å ha kun ørret.
De to siste undersøkelsene i innsjøen viser at fisken har relativt god kvalitet, men at veksten er
moderat og stagnerer ved lengder rundt 20 cm. Ørretbestanden har dermed kun verdi som et lokalt
fisketilbud, og verdivurderinga blir derfor lav.

Gjerdalselva
Fiskesamfunnet i Gjerdalselva har blitt kartlagt gjennom flere undersøkelser opp gjennom årene, og
de siste undersøkelsene beskriver ei elv med svært lave tettheter av ungfisk (Arnekleiv m.fl. 2011).
Disse undersøkelsene omfatta både naturlig lakseførende del av elva og ovenforliggende områdert
hvor det hadde blitt plantet rogn. Tetthetene av laks var like lave (1,3 laks/100m 2) i naturlig
lakseførende del og i i området med rognplanting. Tetthetene av ørret var også lave (1,9-5,6 ind/100
m2), og underbygger en konklusjon om at fiskeproduksjonen i elva er svært lav. En enklere
undersøkelse i 1998 viste også til svært lave ungfisktettheter (0,5 laks og 1 ørret per 100 m2) i elva
(Halvorsen 1999). Koksvik og Dalen (1977) viste til svært lave tettheter av bunndyr, noe som
bekreftes gjennom våre registreringer sommer og høst 2012. Tetthet av bunndyr bør kunne anses å
forklare de lave tetthetene av ungfisk. Under gytefisktelling fra Troforsen og ned til Kobbvatnet i 2011
ble det registrert 10 laks og 21 ørret (Kanstad-Hanssen & Lamberg 2012). Under en tilsvarende
telling i 2012, men da kun fra Gjerfallet og ned til Kobbvatnet, ble det registrert 2 laks og 75 ørret
(Kanstad-Hanssen upubl.). Dette viser at til tross for svært lav ungfiskproduksjon har elva en viss
verdi som gyteområde. Det skal ikke utelukkes at ungfisk raskt forlater elva og vokser opp i
Kobbvatnet. Anadrom strekning av Gjerdalselva vurderes derfor å ha lokalt stor verdi i form av et
viktig gyteområde for spesielt sjøørretbestanden i vassdraget. Selv om øvre deler av elva (ovenfor
Troforsen) har lav verdi, begrunna i svært lave tettheter av bunndyr og fisk, tilsier vurderingene av
den anadrome delen av elva at verdien av Gjerdalselva bør settes til middels (lokalt viktig).
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Tabell 7 Verdivurdering av ferskvannslokaliteter innenfor influensområdet.
Område
Beskrivelse og grunnlag for verdisetting
Reinokselva og
Reinokselva og Jierdajohka har generelt svært lave tettheter av
Jierdajohka
bunndyr. De påviste artene er vanlige for landsdelen og
regionen. Tettheten av fisk er også svært lav, og anses i liten
eller ingen grad å tilby fiskemuligheter (sportsfiske).
Breelv og utløpselv fra Breelva er på bakgrunn av å være kraftig brepåvirka, og de
Slæddovagjavri
generelt lave registreringene av bunnfauna og fisk lengre ned i
vassdraget gir en lav verdi. På grunn av tørrlegging og at
elveleiet i stor grad består av bart fjell er også utløpselva fra
Slæddovagjavri gitt lav verdi.
Stillelva
Stillelva, som er et terskelbasseng, har ikke blitt prøvefiska.
Opplysninger fra lokalt hold tilsier at fisketettheten er lav og at
ørreten som fanges gjennomgående er småfallen.
Gjerdalsvatnet

Gjerdalselva

Samlet

Ørretbestanden er av relativt god kvalitet, men moderat vekst
og få individer større enn 25 cm tilsier at bestanden ikke har
nevneverdige verdier utover å være et lokalt fisketilbud.
Gjerdalselva kjennetegnes av svært lave tettheter av bunndyr
og fisk. Imidlertid viser registreringer av gytefisk (laks og
sjøørret) at elva har en ikke ubetydelig verdi som gyteområde.
Forutsatt at årsyngel raskt forlater elva og utnytter Kobbvatnet
som oppvekstområde har Gjerdalselva, har elva betydning for
vassdragets bestander av laks og spesielt sjøørret.
Ved en samla vurdering av hele influensområdet vektlegges
det delområdet med høyest verdivurdering mest. Dette betyr at
vurderingene knytta til anadrom del av Gjerdalselva blir
styrende for en samla verdivurdering

Verdi
Liten verdi
L

M

S

I----------I----------I
▲

Liten verdi
L

M

S

I----------I----------I
▲

Middels/liten verdi
L

M

S

I----------I----------I
▲

Liten verdi
L

M

S

I----------I----------I
▲

Liten/middels verdi
L

M

S

I----------I----------I
▲

Liten/middels verdi
L

M

S

I----------I----------I
▲
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7 Konsekvenser
7.1 Omfang og konsekvensvurdering
I henhold til kapitel 6 – Verdivurdering er de største verdiene innenfor fagtema ”Akvatisk miljø”
knyttet til Stillelva og Gjerdalselva. Utbyggingsplanene består av to ulike prosjekter, Reinoks
kraftverk og Reinoks pumpe, som har ulikt omfang og konsekvens for vassdraget. Konsekvensene
av Reinoks kraftverk påvirkes i liten grad av om planene for Reinoks pumpe realiseres, og
vurderingene for Reinoks kraftverk utføres derfor uten forbehold om øvrige utbygginger. Ved
vurderinger av omfang og konsekvens av Reinoks pumpe legges imidlertid til grunn at Reinoks
kraftverk samtidig blir bygget.

7. 2 0-alternativet
0-alternativet betyr ingen nye inngrep eller endringer i vannføring. Det blir derfor ingen endringer i
fiskebestander og bunnfauna i forhold til dagens situasjon. Virkningsomfanget blir derfor intet
omfang og konsekvensen ubetydelig.

7. 3 Reinoks kraftverk
Omfang:
Etablering av Reinoks kraftverk vil ikke påvirke vannføringa i hverken Reinokselva eller Jierdajohka,
og benytter i helhet eksisterende vannveier. Det skal derfor ikke forventes noen effekter av
etableringa.
Konsekvensenes omfang
Stort neg.

Middels neg.

Lite/intet

Middels pos.

Stort pos.

I--------------------------I-------------------------I-------------------------I--------------------------I

▲

Konsekvensvurdering:
Med utgangspunkt i intet omfang blir konsekvensvurderingen for hovedalternativet som følger :

Ubetydelig/ingen konsekvens ( 0 )

7. 4 Reinoks pumpe
Omfang:
Etablering av Reinoks pumpe vil gjennom bortføring av Jierdajohka og øvre del av Reinokselva
påvirke vannføring og vanndekt areal i Reinokselva nedstrøms pumpestasjonen og i Gjerdalselva.
Rett nedtrøms inntaket vil restvannføringa i Reinokselva være 7 %, økende til 45-49 % nedstrøms
samløpet med Jierdajohka. De negative effektene på denne strekninga, som allerede har betydelig
redusert vannføring, vil dermed være betydelige. Ved samløp med elva fra Slæddovagjavri
(Livsejohka) øker restvannføringa til om lag 63 % av årsmiddelvannføring. I Stillelva (strekninga fra
samløpet med elv fra Slæddovagjavri ned til terskel der veien krysser elva) vil ikke den reduserte
vannføringa forventes å få noen målbar effekt siden vannstanden opprettholdes at terskelen. Ved
utløp av Gjerdalvatnet har restvannføringa økt til 87 % og øker til 92 % ved elvas utløp i Kobbvatnet.
På anadrom strekning, der verdivurderinga er høyest innenfor influensområdet, vil vannføringa
reduseres med anslagsvis 8-10 % på årsbasis. Bortføringa av vann høyt oppe i nedslagsfeltet må
antas å ha relativt liten betydning for restvannføringa i anadrom del av elva i vinterhalvåret (sein høst
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til vårsmelting). Effektene kan forventes primært å være merkbare i månedene juli-september, noe
som innebærer at effektene av bortføringa i disse månedene trolig vil overstige årsmiddelverdiene
(restvannføring 93 % ved Kobbvatnet). Dersom vannføringa reduseres for mye i slutten av
september og i oktober vil dette kunne påvirke vandringsmulighetene for anadrom fisk, og således
ha relativt stor negativ effekt gjennom redusert gytesuksess og -mulighet i elva. Omfanget i anadrom
del av elva blir styrende for den samla vurderinga av omfanget, som settes til middels til stort
negativt.
Konsekvensenes omfang
Stort neg.

Middels neg.

Lite/intet

Middels pos.

Stort pos.

I--------------------------I-------------------------I-------------------------I--------------------------I

▲

Konsekvensvurdering:
Med utgangspunkt i samla verdivurdering for influensområdet og verdivurdering for anadrom del av
Gjerdalselva spesielt, samt
fastsettinga av omfang i anadrom del av elva, blir
konsekvensvurderinga for Reinoks pumpe som følger :
Middels negativ konsekvens ( - - )

7. 5 Overføring breelv til Livsejavri
Omfang:
Overføringa av breelva mot Livssejavri vil innebære at det graves en kanal fra eksisterende elveløp
over mot et dalføre som løper ned mot Livssejavri. Det vil dermed dannes et nytt elveløp som vil
trenge relativt langt tid på å stabiliseres og eventuelt gi produksjonsforhold for bunndyr. På kort sikt
vil dermed eventuell bio-produksjon i eksisterende elveløp slås ut gjennom tørrlegging, samtidig som
den nye elveløpet vil være ustabilt og ikke gi grunnlag for bio-produksjon. På lengre sikt må
imidlertid den nye elveløpet antas å stabiliseres og således kunne rekoloniseres av insekter
(bunndyr). Vi baserer vår vurdering av omfang på de antatte langsiktige virkningene av inngrepet i
breelva, samt på de antatt minimale endringene i overløp fra Slæddovagjavri, og vurderer derfor
omfang til å være middels til lite negativt.
Konsekvensenes omfang
Stort neg.

Middels neg.

Lite/intet

Middels pos.

Stort pos.

I--------------------------I-------------------------I-------------------------I--------------------------I

▲

Konsekvensvurdering:
Verdien av breelva og utløpselva fra Slæddovagjavri er vurdert å være lav. Sammen med en
vurdering av omfanget til å være middels til lite negativt blir konsekvensvurderinga for overføringa
av breelva som følger :

Lite/middels negativ konsekvens ( - /- - )
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8 Oppsummering
Generell beskrivelse av situasjonen og kvaliteter i influensområdet

i) Verdivurdering

Ved etablering av Reinoks kraftverk påvirkes ikke vannføringa i Reinokselva eller
Middels
Stor
Gjerdalselva. Kraftverket utnytter kun fallet i eksisterende vannveier. Etableringav Liten
I-------------I------------I
Reinoks pumpe vil medføre redusert vannføring i Jierdajohka, Reinokselva og
▲
Gjerdlaselva. Restvannføringa vil være kun 7 % nærmest pumpestasjonen, økende
til 93 % ved Gjerdalselvas utløp i Kobbvatnet. Ovenfor lakseførende strekning er
fiskebestanden (ørret) i Gjerdalselva og Reinokselva svært lave, noe som trolig må
ses i sammenheng med svært fattig bunnfauna. Ørretbestanden i Gjerdalsvatnet er
av rimelig bra kvalitet men veksten er lav. Den samla verdivurderinga ovenfor
lakseførende strekning er lav. Den lakseførende strekninga i Gjerdalselva har
imidlertid betydning som gyteområde for spesielt sjøørreten i vassdraget. Denne
delene av vassdraget blir styrende for en samla verdivurdering - som blir middels.
Datagrunnlag
1-svært godt
2-godt
3-middels godt
4-mindre
tilfredsstillende

Bakgrunn for vurderinger med hensyn til fisk
basert
på
tidligere
undersøkelser
i
Håkvikvassdraget
og
Beisfjordvassdraget. 2 – Godt (Øvre del av vassdraget)
Datagrunnlaget er generelt godt, med unntak for
Skamdalselva/Lakselva der grunnlaget er 1- Svært godt (Anadrom strekning-Gjerdalselva)
mindre tilfredsstillende

Konsekvensvurdering
ii) Omfang og konsekvensvurdering
iii) Samlet vurdering
Etableringa av Reinoks kraftverk innebærer ingen endringer i vannføring i
Reinoks
Reinokselva eller Gjerdalselva i og med at kraftverket utnytter fallet i
kraftverk
eksisterende vannveier.
Ubetydelig/ingen
Omfang
Konsekv ens
Stor neg.
Middels neg. Lite/intet
Middels pos.
Stor pos
(0)
I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I
▲

Etableringa av Reinoks pumpe vil medføre redusert vannføring i
Reinoks pumpe Jierdajohka, Reinokselva og Gjerdalselva. Restvannføringa i Reinokselva vil
være 7 % nedenfor pumpestasjonen og vil øke til vel 60 % ved samløpet
med elva fra Slæddovagjavri. I Gjerdalselva vil restvannføringa være 93 %
ved utløp i Kobbvatnet. Virkningene av bortføring av vann vil trolig være
størst i perioden juli-oktober, og må antas å kunne få negativ betydning
spesielt i lakseførende del av Gjerdalselva.
Omfang
Stor neg.

Middels neg.

Lite/intet

Middels pos.

Middels negativ ( - -)

Stor pos

I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I
▲

Overføring
breelv

Overføringa av breelva fra Slæddovagjavri til Livssejavri vil medføre at
eksisterende elveleie tørrlegges, mens et nytt elveløp etableres mot
Livssejavri. Langsiktig effekter av denne overføringa antas ikke å bli stor.
Avløpet fra Slæddovagjavri vil reduseres gjennom redusert flomtap, noe
som i liten grad anses å komme til å påvirke Stillelva og Gjerdalselva.
Omfang
Stor neg.

Middels neg.

Lite/intet

Middels pos.

Lite-middels negativt (-/--)

Stor pos

I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I
▲

9 Avbøtende tiltak
Det vurderes ikke å som hensiktmessig å iverksette tiltak i form av terskler for å sikre vanndekt areal
i den mest berørte delen av influensområdet (oppstrøms Stillelva). Undersøkelsene har vist at de
naturgitte forholdene her i liten grad gir rom for noen større produksjon av bunnfauna eller fisk.
Lengre ned i vassdraget. Vi anbefaler imidlertid at det iverksettes tiltak som reduserer slamtransport
nedover vassdraget i anlleggsperioden.
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