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Høringsuttalelse til søknad om videre drift av Trælandsfos kraftverk 
Viser til konsesjonssøknaden fra Trælandsfos kraftverk, datert 23.09.15, og takker for muligheten til å 

komme med innspill. FNF Agder har følgende innspill til konsesjonssøknaden; 

 

Generelt 

Trælandfos kraftverk fungerer i dag som et vandringshinder for laks og ål på vei oppover i elva, og for 

smolt, vinterstøinger og ål på vei ned elva. Dette fører til redusert produksjonspotensiale og 

høstingsverdi. Laksefiske er i tillegg en attraktiv friluftslivsaktivitet i Kvina-vassdraget. 

 

Dersom Trælandsfos kraftverk skal få ny konsesjon, må det stilles krav om tiltak som sørger for gode 

oppvandringsmuligheter for gytelaks, samt effektive tiltak for å hindre at smolt, vinterstøinger og ål 

havner i turbinene på vei nedover elva. 

 

8 Avbøtende tiltak  

Tiltakshaver ønsker ikke minstevannføring og mener det vil føre til et samlet verditap på 20-25 

millioner kroner i et langt perspektiv. Her burde det vært oppgitt hvilket tidsperspektiv tiltakshaver 

ser for seg. Er det snakk om ti år eller hundre år?  

 

Tiltakshaver nevner ingen avbøtende tiltak for badeplassen i Ramndalen. De som bruker badeplassen 

har tidligere spilt inn at de er bekymret for minstevannføring. Tiltakshaver ønsker å gjøre fysiske 

tiltak for å slippe minstevannføring. Hvilke konsekvenser kan dette få for badeplassen? Vi etterlyser 

en konsekvensanalyse for badeplassen, både i forhold til forskjellige regimer for minstevannføring og 

fysiske tiltak som tiltakshaver ønsker å utføre. Det beste hadde vært å komme fram til en løsning som 

gagner laksefisk og ål, og samtidig ivaretar badeplassen. 

 

8.1 Oppvandring med fysiske tiltak i Ramndalen 

Det antas i konsesjonssøknaden at det ikke har vært gyteplasser i Ramndalen i gammel tid, og at det 

derfor ikke er behov for annen vannføring enn det som skal til for å få gytelaksen videre oppover elva 

på ettersommeren. Her bør man undersøke nærmere slik at avgjørelser ikke tas på grunn av 

antakelser.  

 

Det ville vært naturlig med bestemmelser om minstevannføring i en eventuell ny konsesjon, og vi er 

usikre på om det vil være tilstrekkelig med de fysiske tiltakene som beskrives i konsesjonssøknaden. I 
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nevnes høy minstevannføring ut 15.november og lokkeflommer som et aktuelt tiltak, i tillegg til 

miljøtilpasset vannføring.  

 

Tiltakshaver foreslår å lage kulper i Ramndalsfallet som kan virke som en laksetrapp. Her bør man se 

nærmere på andre muligheter i tillegg. I dette vassdraget er det gjedde, og kulper kan bli 

leveområder for gjedde da den trives i roligere vann. Her må man se nærmere på om dette kan bli et 

problem før man bestemmer utformingen på et slikt tiltak. 

 

8.2 Tiltak ved utløpet fra kraftverket 

Tiltakshaver ønsker å utrede fysiske tiltak ved utløpet istedenfor lokkeflom for å hindre at gytelaks på 

vandring blir stående i vannstrømmen fra turbinene. De nevner elektrisk fiskesperre som en 

mulighet. Det bør undersøkes nærmere om en slik sperre kan erstatte lokkeflommer som tiltak. 

 

8.6 Minstevannføring i Ramndalen 

Tiltakshaver mener det ikke er behov for minstevannføring utover 0,5 m3/s i vinterhalvåret. Vi mener 

dette er for lite, og at det må gjøres en utredning på hvor mye vann som må til for at laksefisk skal 

kunne overleve her. I denne utredningen bør det også ses på om de fysiske tiltakene som foreslås 

faktisk kan tillate reduserte vannmengder i elveløpet. Vi mener at med en minstevannføring gjennom 

Ramndalen vil gjøre det lettere for laks og ål på vandring. 

 

Vannplanter og vannkantvegetasjon 

Konsesjonssøknaden mangler en beskrivelse av vannplanter og vannkantvegetasjon langs berørt 

elvestrekning, og hvilke konsekvenser tiltaket medfører. Vi etterlyser en nærmere undersøkelse av 

området med tanke på vannplanter og vannkantvegetasjon, en beskrivelse av tiltakets mulige 

konsekvenser, og en beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. 
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