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Krav om endringer i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår for Suvdøla.
Vi viser til konsesjonsvilkår datert 18/1 – 57 for Suvdøla og ber herved om at følgende
endringer gjennomføres i konsesjonsvilkårene for reguleringen:
1. Sommervannstand i Kleppsvann (i den perioden det ikke ligger is på vannet) settes til
minimum 2,5 meter under full vannstand.
2. Minstevannsføring i Suvdøla settes til minimum 40 l/s i sommerhalvåret.
Begrunnelse.
1. Kleppsvann ble regulert i forbindelse med utbyggingen av Suvdøla i perioden 1957 – 1961.
Reguleringshøyden er satt til 12,5 meter og er gjennomført ved at tidligere maksimale
vannstand er hevet med ca. 4 meter og laveste vannstand er senket med ca. 8,5 meter.
Kleppsvann er et relativt grunt vann og spesielt i den enden hvor tilgangen til vannet befinner
seg dannes det store ørkenaktige arealer når vannet tappes ned i sommerhalvåret. Dette igjen
skaper store problemer med adkomst til vannet for hytteeiere og andre som bruker vannet til
rekreasjon og som ferdselsåre. I tillegg til dette representerer en lav sommervannstand et
betydelig miljømessig utfordring i form av visuell forurensning for alle som ferdes i området.
En høyere sommervannstand vil også ha en positiv effekt på fisken i Kleppsvann. Kleppsvann
er godt tilgjengelig for allmennheten og mange benytter området til fisketurer og annen
rekreasjon.
Vi kan ikke se at det er noen sterke økonomiske grunner til å tappe ned Kleppsvann på
sommeren, men allikevel har vi opplevd at dette har skjedd med jevne mellomrom de senere
årene. Drangedal everk har begrunnet lav sommervannstand med feilberegning av
snømengde på vinteren og bekvemmelighetshensyn med tanke på lange gåavstander for å
slippe på vann fra andre magasiner.
Som store brukere av området ønsker vi konsesjonsvilkårene endres slik at Drangedal Everk
ikke får mulighet til å foreta sterk nedtapping i sommerhalvåret. Eventuelle revisjonsarbeider
som må gjøre på bunnluker etc. bør legges til påsketider da dette er en periode hvor magasinet
som regel er helt nedtappet. Drangedal Everk bør også pålegges snøregistrering om vinteren,
slik at de i god tid før våren vet når de må stenge produksjonen for å oppnå tilstrekkelig
sommervannstand.

2. Drangedal Everk gjennomførte i perioden 2003 – 2005 en utbygging av fallet mellom
Kleppsvann og Fikjestøldammen og i forbindelse med denne utbyggingen ble vannet borte fra
Suvdøla på nevnte strekning. Minstevannsføringen ble den gang satt til 10-20 l/s i
sommerhalvåret og ingen minstevannsføring i vinterhalvåret. Begrunnelsen for dette var at
minstevannsføring i kombinasjon med bygging av terskler på enkelte strekninger ville sikre
vannspeil i deler av elven og gi grunnlag for et visst friluftsliv knyttet til elven. I forbindelse
med siste utbygging er det avtalt bygging av inntil 10 terskler på nevnte elvestrekning, men
dette arbeidet er stanse etter oppfordring fra NVE og forestående vilkårsrevisjon.
Friluftsliv og fiske knyttet til elvestrekningen er avhengig av en viss vannmengde for å ha
verdi og dagens minstevannsføring på 10-20 l/s er for liten for å opprettholde kvalitet i elven.
En økning av minstevannsføringen til 40 l/s vil gi elven bedre vannkvalitet og i kombinasjon
med bygging av terskler vil elven igjen fremstå med både vannspeil og muligheter for fiske.
En minstevannsføring på 40 l/s utgjør mindre enn 5 % av midlere vannføring(>900 l/s) og bør
være en akseptable belastning for regulanten sett opp mot de samfunnsmessige og
miljømessige gevinstene dette gir. Elvestrekningen er godt tilgjengelig for allmennheten og
grunneierne har praktisert fritt stangfiske for alle som besøker området. Hytteeiere i området
er for øvrig store brukere av både Kleppsvann og elvestrekningen.
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