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Forord
Sira-Kvina Kraftselskap skal bedre gyte- og oppvekstforholdene for laks i Kvina i Vest-Agder Fylke, jfr.
pkt. 6.2.4 i revisjonsavtale med Kvinesdal kommune. Det er gjennomført et grundig miljødesign i
Kvina, og gyte- og oppvekstforholden er god kartlagt, både mht. kvalitet og fordeling. Det er således
godt kjent hvilke habitattiltak som bør gjennomføres. Det er nå opprettet eget fagteam for
detaljprosjektering og gjennomføring av tiltakene. I dette fagteamet deltar Kvinesdal kommune, SiraKvina kraftselskap, Kvina elveeierlag fellesforvaltning, Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, Uni
Research Miljø og Øko-Grønt AS. I 2017 ble det lagt ut gytegrus i midtre del av anadrom strekning for
å bedre gyteforholdene. Høsten 2018 ønsker vi å gjennomføre et forsøk med ripping av elvebunnen
på et begrenset areal i nedre del av Kvina. Tiltaket er tenkt gjennomført i september. Ripping er en
mekanisk rensing av grovt substrat som er nedslammet med sand. På denne måten ønsker vi å
forbedre gyte- og oppvekstforholdene ved å gjenopprette hulrom mellom det grove substratet.

Denne tiltaksplanen er utarbeidet av Lars J. Gjemlestad (Sira-Kvina Kraftselskap) og Sven-Erik
Gabrielsen (Uni Research Miljø).
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1.1

ORIENTERING OM PROSJEKTET
Om prosjektet

I Kvina er det store arealer med i utgangspunktet brukbar gytegrus som er nedslammet med sand, det
vil derfor være mulig å rense denne stedegne massen for finsedimenter ved hjelp av ripping. I de same
områdene er der også arealer med nedslammet stein som, hvis det renses, kan fungere som
oppvekstområder for de yngste årsklassene av laks ok sjøaure. Disse arealene ligger typisk i øvre del
av terskelbassengene og er over tid, som følge av kombinasjonen av tilført finsediment til elven og
redusert vannføring og vannhastighet etter reguleringen, nå slammet ned. Om tiltaket gjennomføres
riktig viser erfaringene at ripping av grus og stein er et relativt robust og kostnadseffektivt tiltak. På
strekningen mellom broa i Liknes og Englehølen er mye av det opprinnelige grove substratet fortsatt
tilstede, men gjenauret av sand. Vannhastigheten er imidlertid stedvis høy nok til at laksen kan gyte.
Ved å rense disse arealene kan man gjenopprette gode gyte- og oppvekstområder.
Det er ytret noe bekymring knyttet til sedimentflukten fra området som rippes og at dette kan skade
nedenforliggende gyte- og oppvekstområder. Vi ønsker derfor i første omgang å teste ut metoden og
samtidig overvåke sedimentbelastningen på nedenforliggende områder. Dette gjøres ved å sette ut
sedimentfeller. Uni Research Miljø LFI sine erfaringer fra Aurland, Frafjord, Tokkeåni og en rekke
mindre elver tyder på at finsediment mobilisert ved ripping ikke har ført til reduserte miljøforhold
nedstrøms tiltaksområdet (Pulg m.fl. 2017). Vanligvis er mengde mobilisert finstoff liten, og
konsentrasjonen av suspendert masse er lav. Sedimentasjon skjer ofte i kulper, innsjøer eller i
elvemunningen, der finsediment er vanligere og ikke nødvendigvis forringer det eksisterende
habitatet. Omfanget av eventuelle negative effekter av finsediment nedstrøms vil imidlertid kunne
variere mellom vassdrag. Finsediment som transporteres nedover bør derfor overvåkes i Kvina.

1.2

Eier og byggherre

Eier og byggherre er Sira-Kvina kraftselskap (Sira-Kvina). Sira-Kvina ble stiftet i 1963 med formål å
bygge ut kraftkildene i Sira-Kvina vassdragene. Utbygging av vassdraget ble utført i 6 byggetrinn fra
1963 til 1989 og det ble bygget i alt 7 kraftverk med tunnelsystemer og reguleringsmagasin.
Kraftselskapets hovedkontor og driftssentral ligger i Tonstad i Sirdal kommune. Selskapet har 4 eiere
som har rettigheter og forpliktelser i forhold til sine eierandeler. De fire eierne er Lyse Produksjon AS
(41,1%), Statkraft Energi AS (32,1%), Skagerak kraft AS (14,6%) og Agder Energi Produksjon AS
(12,2%).

1.3

Beliggenhet og lokale forhold

Dagens anadrome strekning i Kvina strekker seg frå sjøen i Fedafjorden til Rafossen (figur 1). Denne
strekningen kan bli utvidet ved bygging av Rafoss kraftverk med integrert fisketrapp. På strekningen
mellom Liknes og Englehølen er det ønskelig å bedre gyte- og oppvekstforholdene og vi ønsker å
rippe et begrenset område her (figur 2).

Figur 1: Kartutsnittet viser regionalt kart med lokalisering av Kvinesdal (Rød ramme) og Kvina.

Figur 2. Gyteområder og området det foreslås å rippe (blått felt) for å bedre oppvekstforholdene i Kvina. Det
kan være flere gytemuligheter på strekningen. Sedimentfeller blir plassert ut på gyteområdene.
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2.1

TILTAKSBESKRIVELSE

Metode

Harving og ripping av substratet utføres for å fjerne finsedimenter og løse opp bunnsubstrat, slik at
mengden skjul og hulromsvolum for fisk og bunndyr øker. Harving kan utføres ved bruk av gravemaskin
og vanlig grabb eller en profilskuffe/trapesskuffe. Teknikken går ut på å trekke grabben gjennom
elvebunnen, løfte og legge tilbake substratet, og slik skylle og rense substratet på stedet.
Finsedimenter driver bort med vannstrømmen. Et renere, løst substrat blir liggende igjen, med hulrom
for fisk og bunndyr. Ripping er i utgangspunktet samme prinsipp som ordinær harving, men her
benyttes en «teleripper» til å løse opp substratet. En ripper fungerer som en «stålklo» og er opprinnelig
utviklet for å rive opp tele. Ripper har vist seg å fungere bedre enn grabb på større arealer og virker
dypere, men i små vassdrag med små maskiner og små flekkvise arealer kan tiltaket også gjennomføres

med grabb. Felles for begge metodene, er at man etterligner den sedimentdynamikk og -rensing som
skjer ved naturlige flommer. I Kvina er det mest formålstjenlig å benytte en ripper. Vi forventer at 1
dag (maks 2 dager) med ripping vil være tilstrekkelig for å rippe det foreslåtte området. Det kan være
aktuelt å benytte en profilskuffe på deler av området for å sammenligne metodene på substratet i
Kvina.

2.2

Anvendelse og gjennomføring

Metoden fungerer bra i elvelokaliteter der det er mangel på skjul og gytehabitat som følge av avsetning
av finsedimenter og manglende substratdynamikk. Ripping er egnet for å rense grusgyteplasser, og til
å skape skjul for ørret- og lakseyngel. Rensing av rullesteinslokaliteter gir først og fremst skjul for eldre
ungfisk av laks og ørret. Metoden krever at det finnes nok stein mellom ca. 5 og 50 cm i elvebunnen.
Skjulmålinger med "substrat-o-meter" har vist at ripping har gitt betydelig høyere vektet skjul og
høyere tetthet av ungfisk.
Metoden er lite egnet til bruk på strekninger som har mye ustabilt fluvialt sediment, siden rippete
arealer da raskt blir tildekket igjen. Tidspunkt for gjennomføring skal ta hensyn til fiskens livssyklus. I
lakseelver bør for eksempel ripping gjøres i perioden juli–september, når verken ungfisk eller rogn
ligger i sedimentet.

2.3

Hvor og når?
•
•
•
•
•

2.4

Effekt
•
•
•
•

2.5

Ved finsedimenterte eller gjengrodde gyteplasser
Ved mangel på skjul i elva, og rullestein (5-50 cm) til stede
Ved manglende eller dempete flommer, lav substratdynamikk eller etter utslipp av
finsediment
Bør gjennomføres på ettersommeren når det er minst mulig ungfisk og ingen rogn i substratet
Det bør være lav transport av finsediment i elva for å unngå rask gjensedimentering

Fører til økt mengde skjul for ungfisk av ørret og laks, -til dels betydelig økt
Fører til økt andel gyteplasser og økt eggoverlevelse for ørret, laks og harr
Øker strømnings- og substratdiversiteten i og langs elvebunnen
Øker substratoverflaten for bunndyr

Varighet og vedlikehold

Varigheten av tiltaket vil være avhengig av elvemorfologi, sedimenttransport og vannføringsdynamikk
i vassdraget. Dersom ikke årsakene til sedimentering og gjengroing fjernes, kreves det vedlikehold,
vanligvis gjentakelse av tiltaket etter en periode. Vedlikeholdsbehovet er mindre i vassdrag som har
lav transport av finpartikler, sand og fin grus, samt lav eller ingen organisk forurensning. Ut fra
beregninger i forbindelse med tiltak utført i Aurlandselven, estimerer man en varighet av tiltaket på
over 10 år før det må gjentas. Varigheten av tiltaket kan være kortere i vassdrag og elvestrekninger
med lav gradient (< 0,005) og mye finsediment, og lengre i vassdrag som har høyere gradient (> 0,005),
innsjøer og lite finsediment.

Pakket og fast bunnsubstrat med lite hulrom (venstre). Samme substrat etter rippeing (høyre), med mye nytt
hulromsvolum tilgjengelig for fisk.

Ripper i aksjon

2.6

Overvåking

Det skal gjennomføres en bildedokumentasjon og skjulmålinger på utvalgte punkter før ripping som
en referanse. Det vil videre bli lagt opp til en jevnlig evaluering av tiltakene mht. gjenauring,
gytesuksess og eggoverlevelse, samt skjulforhold. Det vil bli plassert ut sedimentfeller på
gyteområdene nedstrøms rippeområdet. Disse sedimentfellene vil kunne fange opp eventuell
sedimentering nede i gytegropene eller på elvebunnen, samtidig som eggoverlevelsen på
gyteområdene i tillegg blir kontrollert. Det bør lages ett opplegg for å undersøkte rippeområdene for
ungfisk ved et elektrisk fiske. Det vil bli opprettet en referansestasjon oppstrøms området som blir
rippet for sammenligning av de fysiske og biologiske parameterne.
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Vegetasjon og biomangfold

Tiltaket antas ikke å ha noen negative konsekvenser for vegetasjon eller biomangfold.
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