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Innspill til revisjon av konsesjonsvilkår for
Maurangervassdraget
Forum for natur og friluftsliv Hordaland er positive til at Ullensvang kommune har initiert tidlig
medvirkning i vilkårsrevisjonsprosessen. Laksefiskbestandene i Hardangerfjorden har som kjent
store utfordringer. Reguleringer er en vesentlig påvirkningsfaktor, men lav sjøoverlevelse sammen
med lakselus og rømt oppdrettsfisk driver den kritiske situasjonen.
Det foreligger mye informasjon om laksefiskbestandene i Hardangerfjorden, og særlig for bestandene
i regulerte vassdrag. Av de vassdragene som påvirkes av reguleringen til Maurangervassdraget har
NORCE LFI undersøkt Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva siden 2007 (se Skoglund mfl. 2019).
Fylkesmannen har også gjort vurderinger knyttet til minstevannføring i Austrepollelva og Øyreselva jf.
brev 17.09.2012 (referanse 2012/11228 561), og Austrepollelva er også kartlagt av Rådgivende
Biologer (Hellen mfl. 2013). Samtlige av disse rapportene og vurderingene foreslår minstevannføring i
Øyreselva og Austrepollelva, der er vannføringen er kraftig redusert. FNF Hordaland støtter disse
vurderingene og oppfordrer Ullensvang kommune sammen med Kvinnherad kommune til å kreve
minstevannføring i Øyreselva og Austrepollelva for laksefisken, hele året.
Både Øyreselva og Austrepollelva er sterkt regulerte, noe som har medvirket til sterkt reduserte
bestander av sjøaure, og særlig laks. Disse elvene har to av de mest truede lakse- og
sjøørretbestandene i Hardangerfjorden. NVE og Miljødirektoratet har i sin rapport over vassdrag som
kan revideres innen 2022, plassert begge disse elvene i kategorien 1.1, vassdrag som skal prioriteres
med hensyn til slipp av minstevannføring (se www.miljodirektoratet.no). FNF Hordaland støtter dette
synet.
I Øyreselva er det allerede en eksisterende minstevannføring på 300 l/s fra 1. juli til 1. november
(Skoglund mfl. 2019). FNF-Hordaland mener at denne bør utvides til å gjelde hele året, dette vil sikre
økt overlevelse av rogn, yngel og gytefisk i elva i perioden fra november til juli. Det er også viktig at
også Austrepollelva får en minstevannføring, også her gjennom hele året.
FNF Hordaland vil ikke komme med noen konkrete krav i forhold til vannslipp, men mener at
minstevannføringen bør settes ut fra naturlig lavvannføring. I tillegg bør det slippes ekstra vann i
kritiske perioder som under smoltutvandringen, samt lokkeflommer om sommeren og høsten for å få
gytefisken opp i vassdragene. Det konkrete behovet for vannslipp gjennom året bør utredes ved bruk
av den såkalte byggeklossmetoden utarbeidet av CEDREN, se mer i håndboka for miljødesign på
www.nina.no.
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Vi viser også til innspill fra Bergen og Hordaland- og Kvinnherad turlag som viser til landskaps- og
friluftslivsverdiene i området, og argumentlisten deres da konsesjonsvilkårene til
Maurangervassdraget var på høring i Kvinnherad kommune i fjor.
Vi ønsker kommunen lykke til med revisjonskravet.
Vennlig hilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland
v/ koordinator Silje Elvatun Sikveland
Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i
Hordaland som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det elleve
organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet
Hordaland, Norges Jeger - og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk
Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening
Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT), Voss
Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Sammen representerer organisasjonene
rundt 40.000 medlemmer i fylket
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