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Natur- og friluftslivsverdier 

Friluftslivet i områder med vannkraftverk kan bli negativt påvirket hvis områdets estetiske 
uttrykk forringes betraktelig og om lokale stier og friluftslivsområder blir ødelagt eller 
degradert i særlig stort omfang. Vannkraft vil gi endringer i vannmengde og omdirigering av 
vann, noe som vil gi estetiske endringer som mange, både lokale turgåere og turister, vil finne 
avskrekkende for videre bruk. Det er derfor viktig med mottiltak som bedrer områdets 
estetiske uttrykk slik at området fortsatt kan beholde sin attraktivitet som friluftslivsområde. 
Et slik tiltak vil ofte gå ut på å begrense nedtappingen på vårparten slik at noe vann blir 
værende i magasinet utover sommeren. Andre rekreasjonsaktiviteter som bading og 
avslapning ved vannkilden kan også falle bort, eller bli sterkt redusert ved en utbygging. Dette 
må det tas hensyn til under revisjonen slik at ikke utbyggingen av vannkraft går på bekostning 
av dagens og morgendagens friluftsliv. 

Fiske etter stedegen fisk i de aktuelle vannforekomstene er også sterkt påvirket av 
reguleringer og vannkraftverk i området, og tap av inntekter fra fiskekort kan forventes hvis 

fiskebestanden reduseres i området, eller antallet fiskere reduseres, som følge av utbygging og 
vannregulering i forbindelse med vannkraftverk. 

For å bevare lokale fiskestammer og tilhørende biologisk mangfold er det flere konkrete tiltak 
som kan gjennomføres for å bedre forholdene (da sørlig for ørret): 

 Tilførsel av gytegrus og opprettholdelse av gyteplasser. 

 Utlegging av materialer (store steiner/stokker osv.) som gir økt skjul til fisken, og øker 
det biologiske mangfoldet (særlig ferskvannsinsekter). 

 Fisketrapper for å passere vandringshinder, og som øker vandringsraten både 
oppstrøms og nedstrøms hinderet. Det vil si at tiltaket gir gode vandringsforhold for 
fisk i begge retninger. 

 Bevaring av kantvegetasjon, noe som gir skygge/skjul for fisk, nedfall av org. mat. og 
virker stabiliserende/ hindrer erosjon, samtidig som det gir habitat for biologisk 
mangfold. 

 Senke kulverter, eller øke vannspeil i etterkant av kulverter, for å begrense effektene 
av vandringshinder. Ofte en av hovedgrunnene til begrenset adgang til gyteområder i 
bekkene. 
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 Overføringsfiske av genetisk egnet fisk for å unngå genetisk forurensing av stedegen 
fisk. Denne fisken har økt overlevelsesrate og større sannsynlighet for reproduksjon. 

 Uttynningsfiske og tiltak som reduserer konkurransen fra konkurrerende fiskeslag som 
sik, abbor og ørekyte, hvis formålet er å bedre forholdene for ørret og røye.  

Videre er det viktig å se reguleringen av Bjonevatn og Samsjøen som en del av et større 
regulert vassdrag, og at denne reguleringen har et størst mulig fokus på økologiske hensyn og 
en økosystemtilnærming som gir gode forhold for både biologisk mangfold, natur- og 
friluftslivsverdier og en god kraftutvinning. 
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Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud 
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 

Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 
Telefon: 98835819   E-post: hans.stovern@fnf-nett.no 

  
Følgende 11 organisasjoner er tilsluttet FNF Buskerud: 

DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening, 
Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets 

av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, 
Buskerud Botanisk forening, Drammen Klatreklubb. 

 

 

 

 

mailto:hans.stovern@fnf-nett.no

	Høringssvar til revisjonsdokument for reguleringen av Bjonevatn og Samsjøen i Ringerike kommune.

