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Høring av revisjonsdokument for
Finndølareguleringen i Valle og Fyresdal
kommuner
Viser til brev fra NVE 13.08.18, og avtale med E. Brodtkorb om utsatt høringsfrist til 30.november, og vil med dette
komme med følgende innspill til høringen;
Finndølareguleringen er en av vannkraftrevisjonene som kan revideres innen 2022, vurdert av NVE og MD til kategori
1.2 – lavere prioritet. Tiltak som er foreslått i denne vurderingen er økning av minstevannføring fra Votnavatni av
hensyn til reproduksjon av storørreten i Nedre Dalaåni, og magasinrestriksjoner i Fisstøylvatn og Øysævatn for å
sikre tilstrekkelig vannstand av hensyn til landskap og friluftsliv (Rapport 49/2013 s.133). Den regionale
prioriteringen som ble gjort i forbindelse med Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Agder 2016-2021 kom
frem til samme resultat (http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/agder/agder--dokumenter/plandokumenter-2016-2021/rapporter/regional-prioritering-av-vassdrag-med-kraftanlegg.pdf).
Konsesjonæren (Arendals vasdrags brugseierforening) foreslår i stedet andre tiltak, som først og fremst går ut på
vannslipp fra Ulvsvatn for å sikre minstevannsføring i Bondøla. De foreslår lavere verdier enn anbefalingene fra
Gustavsens naturanalyser (http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201005577/2321456) som
har sett på effekter av reguleringstiltak på fisk og friluftsliv.
Både rapporten fra Gustavsen naturanalyser og revisjonsdokumentet peker på at det har vært reduksjon i storørretstammen i Dalaåni. Dette kan være på grunn av andre forhold, som forbudt fiske på gytefisk og ved å sperre elva
med garn. Vi mener likevel at konsesjonær må pålegges vilkår som sikrer at det vil være nok vann til reproduksjon for
den storørreten som fremdeles kan være til stede. Reguleringer av vannforekomster vil alltid være til ulempe for fisk,
bunndyr og flora i og ved vannet.

Konsesjonær ønsker ikke magasinrestriksjoner for Fisstøylvatn (Torsdalsmagasinet), og mener at det er utenfor
revisjonsadgangen da dette vil føre til at magasinet ikke kan tappes ned til LRV om vinteren. Vi vil ikke gå inn på det
tekniske her, da dette er utenfor vårt spesialfelt. Men det er helt klart at reguleringen i Torsdalsmagasinet har store
konsekvenser for landskap og dermed også friluftslivet i området. Derfor mener vi at magasinrestriksjoner må kunne
vurderes som vilkår i forbindelse med revisjonen.
Det er i revisjonsdokumentet og rapporten fra Gustavsens naturanalyser fokusert på fisk, friluftsliv og landskap.
Villrein er også nevnt. Men vi savner en vurdering av hvilke konsekvenser reguleringene har hatt for fugl, flora og
biologisk mangfold. Dette burde vært utredet i forbindelse med revisjonsdokumentet, da hensikten med en revisjon
vil være å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag (Rapport 45/2013). I reguleringssonen i magasinene
har det vært svært store konsekvenser for det biologiske mangfoldet, og vi mener at det må vurderes avbøtende
tiltak også for dette.

Konklusjon
Konsesjonær må pålegges vilkår som sikrer vannføring nok til å sikre reproduksjon av fisk i elvene, og vilkår om
vannslipp fra Ulvsvatn bør være større enn det konsesjonær foreslår. Man må også vurdere de tiltak som ble
foreslått i rapport 49/2013. Magasinrestriksjoner må vurderes som vilkår da konsekvensene for landskap og friluftsliv
ved reguleringer er store. Slike restriksjoner vil også være positivt for det biologiske mangfoldet i og rundt
magasinene.

For Forum for natur og friluftsliv Agder

Camilla Moseid, koordinator

Kopi: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Telemark, Aust-Agder fylkeskommune, Telemark
fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune (vannregionmyndighet), Fyresdal kommune, Valle kommune.

Forum for natur og friluftsliv Agder
Postboks 101, 4662 Kristiansand
Org.nr: 914 046 831

Telefon: 91816471
E-post: agder@fnf-nett.no
Web: www.fnf-nett.no/agder

