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ANG. KONSESJONSSØKNAD
NYE OT ERHOLT F OSS KRAFTVERK
Det vises til vårt skriv datert 30. 08.2013 vedr. innspill til konsesjonsutgreiingsprogram
Oterholtfoss kraftstasjon.
I skrivet uttrykker TFA sterk bekymring for at den planlagte
vil ha negativ effekt på oppvekstområdene
for laks og aure iNorsjøvassdraget.

for nye
utbyggingen

Telemark F iskeadministrasjon
(T FA) er en sammenslutning
av grunneierlag
som grenser til den
anadrome fiskeførende
delen av Telemarksvassdraget
oppstrøms Skotfoss. Området strekker seg fia
Skotfoss via Norsjø, Bråfiorden og Heddalsvatnet
opp til Omnesfossen i Heddola/Hjartdala,
fra
Norsjø opp Bøelva til Oterholtfossen.
samt nedre deler av Eidselva (Telemarkskanalen).
F or fiskens gyte- og oppvekstområder
er stikkordene vannstand og minstevannforing
avgjørende.
I «F agutredningen
for konsesjonssoknaden»
går det fram at laveste vannføring gir redusert
tilgengelig
oppvekstareal for ungisk, at det totale produktive arealet reduseres, noe som gir lavere
produksjon
av bunndyr som er viktig næring for ungfisk.
Når det gjelder Alternativ 1 (hovedalternativet)
heter det bla.:
Den planlagte utbyggingsstrekningen
omfatter 2,4 km med elv, og omfanget er derfor
betydelig.
Tiltaket
vannsorganismer.

Dette tilsvarer

vurderes

stor negativ

å ha middels

konsekvens

- stort negativt

omfang,

både for fisk og fersk-

for fisk og ferskvansorganismer.

Med hensyn til Alternativ 2 vil mye av de samme negative konsekvensene
være gjeldende, men da
strekningen «bare» omfatter 600m, altså ’/a så lang. vil vassdraget i sin helhet berøres i mindre
omfang enn etter Alternativ 1.
Omfanget vurderes derfor som middels - lite negativt.
I «F agutredningen»
er det listet opp en rekke avbøtende tiltak bl. a. er det nevnt minstevanntøringsliQQ. Etter vårt syn vil det være nødvendig å sørge for at det gjennomføres pålegg om avbøtende
tiltak for å redusere skadeomfanget
mest mulig.
Gjennom en lang rekke år er det lagt ned betydelige ressurser iform av kapital og arbeid for å
opprettholde
et godt fiskevassdrag.
bla. har kraftutbyggerne
i sine konsesjonsbetingelser
pålegg
om utsetting av yngel. Likeledes må påpekes utbygging av laksetrapper
i Klosterfossen
og Skotfossen for å sørge for optimal oppgang av laks.
Boelva er etter vår oppfatning den beste elvestrekning for oppvekst av laks i Norsjovassdraget.
utbygging av Oterholtfossen
vil som påpekt redusere elva i vesentlig grad, med store negative
konsekvenser for vassdraget og mulige erstatningssøksmål
i etterkant.
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