Kommentarer til høringsuttalelser: Tverråa, Fyresdal kommune
Fyresdal kommunen: Vi bekrefter at prosjektet vil ta kommunes innspill til etterretning.
Utelatelse av Stavskarsbekken kan utelates om den reduserte vannmengden kompenseres
ved økt mengde i fra inntaket i Tverråa. Dette vil kun forringe vannføringen mellom inntak
Tverråa til bekkekryss Stavskarsbekken. Nedstrøms bekkekrysset vil vannføringen bli
tilsvarende opprinnelige plan.
Fylkeskommunen: Vi bekrefter at prosjektet vil ta eventuelle kulturminnefunn til
etterretning samt gjøre tiltak slik at disse ikke forringes ved gjennomføring av prosjektet.
Fylkesmannen i Telemark: Vi bekrefter at prosjektet vil ta Fylkesmannens innspill til
etterretning. Vedrørende innspill i forbindelse med Stavskarsbekken har vi samme
kommentar som til Fyresdal kommune. Denne kan utelates mot at det tas inn mer vann i fra
inntak Tverråa.
Naturvernforbundet i Telemark: Prosjektet er godt kjent med overordnet ”Rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag”, samt viser til lokal verneforutsetninger for 019/4 Omr.
vest for Fyresvatnet. Utbygger har brukt mye tid/ planlegging for å tilrettelegget et prosjekt,
slik at det på best mulig måte kan fortsette å ivareta disse interessene på en god måte også
etter en eventuell utbygging. Prosjekter er redusert og tilpasset verneformålene så langt det
lar seg gjøre, viser til konsesjonssøknaden og kap 4 avbøtende tiltak.
Vedrørende rødlistearter som Sprikeskjegg, fossekallen og eventuelt andre arter, så håper
utbygger at disse betenkelighetene kan avklares ved sluttbefaring. Området for rørtrasene er
mer eller mindre hogstavvirket 100% gjennom siste 5 års skogbruksplan. Det har ikke vært
registrert noen nøkkelbiotoper for rørtrassen og området er derfor nå hogsavvirket etter
eiers skogbruksplan. Skogbruksplanene er uavhengig en kraftutbygging.
Minstevannsføringen vil sikre at det er gode levevilkår for fossekallen også etter utbygging.
Det er i tillegg flere vassdrag i nærheten som fossekallen benytter, og som vil sikre at
fossekallen har gode levevilkår.
Tverråa har en topografi som gjør forholdene lite egnet for fisk. Noe som utbygger vil påvise
ved befaring.
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