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Uttalelse om uttak av vann fra Kobberdammen til 

snøproduksjon 
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Sør-

Trøndelag er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som til sammen har 33 000 medlemskap. Vi 

arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i 

villmark, i skogen og på fjellet. 

Minstevannføring 

Det er få konsesjoner for vannuttak der man aksepterer konsesjonsvilkår uten krav om 

minstevannføring. Vi mener at det er et krav som må stilles ved Kobberdammen. I tillegg til 

at det er en del av vassdraget som blir helt tørrlagt uten minstevannføring blir også 

vassdraget nedstrøms påvirket gjennom at det blir mindre vannføring. I søknaden står det at 

i tørrår kan den minskede vannføringen gjøre at gytegroper tørrlegges og fryser, selv 

nedenfor Theisendammen. Det er spesielt negativt med tanke på at det er gjennomført 

omfattende restaureringsarbeid og sjøørreten har kommet tilbake i bekken. Man må derfor 

ha en minstevannføring som sikrer at det ikke skjer, selv i tørrår. For vannkraftverk har man 

et standardkrav på minstevannføring som er på nivå med 5 persentilen for vintersesongen. 

Vi ser ikke noen grunn til at det ikke burde være med i konsesjonsvilkårene for vannuttaket 

fra Kobberdammen, selv om uttaket er for en begrenset del av året. Et dyr dør bare en gang, 

det har derfor lite å si om bekken blir tørrlagt en eller flere ganger i løpet av vinteren. Vi 

mener at om man ikke avslår søknaden må det gjennomføres utredninger om hva 

minstevannføring betyr for vannføringen nedstrøms. 

Vanndirektivet 

Vi mener at man ikke har utredet EUs vannrammedirektiv godt nok. EUs vannrammedirektiv 

innebærer at alle vannforekomster skal få en klassifisering etter økologisk tilstand, alle skal 

komme opp i god økologisk tilstand (GØT) eller svært god økologisk tilstand. Det finnes noen 

unntak til dette, men det skal bare skje unntaksvis, og selv da må man gjennomføre 

omfattende avbøtende tiltak og strekke seg langt for å unnvike forringelse av den økologiske 

tilstanden i vannforekomsten. I utredningene burde man derfor ha skrevet om dagens 

tilstand og hvordan tilstanden kan bli om tar ut vann. I henhold til Vann-nett er tilstanden 

dårlig i Kobberdammen og moderat fra Kobberdammen til og med Theisendammen. Nedre 

delene av Ilavassdraget er god etter et omfattende restaureringsprosjekt.  



 2 

Det er noen krav til nye inngrep i vannforekomster som gjør at de ikke når opp til GØT: 

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand, 

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av 

miljøkvalitet, og 

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 

gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås 

med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre. 

Det er viktig med minstevannføring for at a skal oppfylles. Med tanke på at det er begrenset 

nytte med tiltaket når det allerede finnes et stort alpinanlegg i Trondheimsregionen mener 

vi at minstevannføringen må være høy for at også b skal være oppfylt. Vi er sterkt tvilende til 

at det er mulig å oppfylle c. Vi viser her til rådmannens saksframlegg og økonomiske 

utredningene for større utdypning i behovet for enda et alpinanlegg i Trondheimsregionen. 

De viser at det er dette tiltaket som er dyrt, men alternativene er rimelige. 

Senking av vannstanden i Kobberdammen risikerer å gi stor negativ effekt på grunn av at 

vannet tidligere var to vann. Lavere vannstand og tykk is kan medføre at vannutskiftningen 

stopper mellom de to delene, noe som har negativ påvirkningen på dyrelivet. Det blir da 

enda vanskeligere å oppnå GØT. Vi mener at man må sikre at senkingen ikke blir så stor at 

det skjer, selv i år med tykk is.  

 

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og 

Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk 

Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems 

Turistforening og Trondheim Turmarsjforening. 
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