a)

/9

L3’ ..

‘/9

Kviteseid Jeger og Fiskerforening
NVE
Middelthunsgt.

29

0368OSLO

Kviteseid 04.02.2015

NYE OTERHOLT

KRAFTVERK SAK JAM/2014/S¢KNAD

Viser også til innspill
Telemark
sterkt

med høyest

konsentrasjon

av kraftverk

og dermed

er miljøet

oss er at nye Oteholt

Kraftverk

baseres

på Vannføring

fra bl.a. Seljordsvannet

og

til Sundsbarm kraftverk i Seljord.

er et kraftverk

fra Seljord,

i landet

av regulering.

Det som bekymrer

nedslagsfeltet
Dette

fra Nome JFF.

er et av de fylkene

påvirket

OM KONSESJON.

Kviteseid

som skal opp til ny konsesjonsbehandling
og Tokke kommuner

i nærmeste

framtid.

Det er sendt

krav

om ny konsesjonsbehandling.

Bøelva er nærmest fri for påvirkning av kraftregulering

når vi ser bort fra eksisterende Oterholt

Kraftverk, og er en god fiskeelv.
Kviteseid JFF er med i saken om ny konsesjonsbehandling
del av vannføringen

Her er store elvestrekninger

fra øverst

Dette har ført til store problemer

i nedslagsfeltet

desse vassdraga

i 1966 og overskjønn
vurdert,

til Sundsbarm

i Morgedalsvassdraget

gjengroing osv. dette kan dokumenteres
Ved underskjønn

av Sundsbarm Kraftverk for å tilbakeføre

en

til Sundkilen i Kviteseid kommune.
Kraftverk

nesten

og Dalaåi (Oftevassdraget),

tørrlagt.

med dårlig fisk,

hvis ønskelig.
i 1970 vedr. Sundsbarm

da det skulle komme

Kraftverk

en egen vurdering

ble ikke de nedre

av dette

i senere

delene

av

tid.

Dette er aldri blitt utført. Nevnt i underskjønn side 50 og overskjønn side 34.
l overskjønnet

side 14: Manøvreringsregementet:

"Viser det seg at vannslippingen

etter reglementet

medfører skadelige virkninger av omfang for

almenne interesser, kan Kongen uten erstatning for konsesjonæren, men med plikt for denne å
erstatte mulige skadevirkninger

for tredjemann,

å fastsette

de endringer i reglementet

som finnes

nødvendig".
Konsekvensene ser vi i dag, sterkt redusert oppgang av storørretstammen
er borte,

gjengroing

i elva (samt Oftevann,

Morgedalsvassdraget)

i vassdraget, sikfisket i elva

og nesten

ingen vannføring

til tider.

Det er også overført ørekyte til vassdraget gjennom reguleringen.
Dette igjen kan ha ført til den økte forekomsten
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I Vannforskriften

er det bestemt

miljøpåvirkning.

Nærvær

at introduserte

av en art introdusert

fiskearter
etter

etter

denne

ca. 1900 skal betraktes

tid skal registeres

som en

som en belastning

i

vann-nett ved karakteriseringen.

I tillegg

er Sundkilen

også til dels gjengrodd

Når det er liten(ingen)

Vannføring

l NVE rapport

"Kvannkraftkonsesjoner

49/2013

enkelte

steder.

i Dalaåi er det liten utskifting

av vannmassene

som kan revideres

innen

2022"

i Sundkilen.

side 105 er nevnte

vassdrag omtalt, da som Seljordsvassdraget.
Samlet vurdering her er VPS 5 og prioritet

i kategori 1.1.

Alene er Dalaåi vurdert (Fisk/fiske) VPS 5.
Det er også vurdert at ved tiltak er anslått kraftap for Sundsbarm Kraftverk < 5 %.
Ved å overføre mer vann til Dalaåi og Morgedalsvassdraget,
utnyttes

må det også vurderes om vannet

bedre ved tilbakeføring.

I Bøelva er det i dag et kraftverk, mens det nedstrøms Dalaåi er 5 eksisterende kraftverk som kan
utnytte

vannet.

(Hogga,

Eidsfoss, Vrangfoss

Kviteseid

og 2 stk Aall-Ulefos

Jeger- og Fiskerf

Kraftverk)

ening

Garverivegen
3850 Kvitesei
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