Teksten nedenfor er hentet fra St.prp.nr. 75 (2003-2004).
Supplering av Verneplan for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. juni 2004, godkjent i statsråd samme dag.
016/11 Digeråi (V.nr. 016.G4Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Telemark
Tinn, Notodden, Hjartdal
64,6 km2
67 %
II/8, I/5
-

Digeråis nedbørfelt ligger vest for Tinnsjåen, og har utløp midt på vannet. Vassdraget kommer fra
Sjåvatn som har to utløp, Digeråi og Kåla, der Digeråi regnes å ha 75 % av avrenningen. Skoggrensen
ligger 950 moh. Høyeste topp når opp i 1461 moh. Feltet består av en veksling mellom flate
myrpartier og fjell som strekker seg 200-300 m over disse. Vassdraget har flere små og mellomstore
vann. Før utløp i Tinnsjå går elva i et dypt gjel. Fattige vegetasjonstyper dominerer, innslag av rikere
vegetasjonstyper finnes stedvis. Variasjonen er størst i de høyereliggende områdene. Store, forholdsvis
urørte myrarealer med varierende næringsforhold gjør området verdifullt for forskning og
undervisning. Mengden av våtmarksområder er stor i forhold til regionen og spurvefugl hekker i tette
bestander. Alle de vanlige artene hekker. Også hekkende rovfugler, bl.a. rødlistede, er registrert.
Landskapet gir et helhetsinntrykk av urørt natur. Feltet er et viktig friluftsområde. Særlig de øvre
delene er svært godt egnet til tradisjonelle friluftsaktiviteter og bruken er stor. Området er karakterisert
som svært viktig i forbindelse med reiselivssatsing i Tuddal og Tinn. Ved Tinnsjå ligger et
barskogsreservat
Styringsgruppens vurdering: Sjåvatn har utløp både til Digeråi og Kåla. Ca. 75 % av avrenningen fra
Sjåvatn går gjennom Digeråi. Verdiene i vassdraget er knyttet til preget av urørthet og friluftsliv. Feltet
har et stort antall fuglearter knyttet til våtmark sammenlignet med regionen for øvrig. Styringsgruppen
foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen, og at hele nedbørfeltet til Sjåvatnet blir omfattet av vernet.

Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Kommunene Hjartdal, Tinn og Notodden går imot vern av vassdraget bl.a. begrunnet i at
utbyggingsalternativer ønskes vurdert gjennom konsesjonsbehandling. Fylkesmannen i Telemark går
inn for vern av vassdraget. Øst-Telemarken brukseierforening og Skagerak kraft går imot vern av
vassdraget. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern.
Digeråi var vurdert i Verneplan III og IV sammen med Kåla. Vassdragene ble ikke vernet begrunnet i
at verneverdiene kunne ivaretas gjennom konsesjonsbehandling.
NVE legger til grunn for sin vurdering at det ut fra de hydrologiske forhold er naturlig å vurdere vern
av Kåla og Digeråi under ett. NVE finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på kommunenes
synspunkter og anbefaler vern av Digeråi av hensyn til Sjåvatnområdets verneverdier og urørte preg.
Departementshøringen og departementets tilråding.

Notodden kommune går imot vern av vassdraget. Begrunnelsen er, som tidligere anført, at utnyttelse
av energiressursene i Sjåvatnområdet bør avklares gjennom ordinær konsesjonsbehandling. Det er
framhevet at vern innebærer at energipotensial i størrelsesorden 100-150 GWh blir båndlagt.
Landsamanslutninga av vasskraftkommuner går også imot vern.
Hjartdal kommune og fylkesmannen i Telemark går inn for vern av vassdraget.
Departementet tilrår at Digeråi tas inn i verneplanen.

