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Uttalelse vedrørende høring av revisjonsdokument
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har mottatt høring av revisjonsdokument for
revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av Uste-Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol,
Nes og Nore og Uvdal kommuner. Frist for å komme med uttale er 15. september 2018.

Saken
Ifølge vannforvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken, godkjent av Klima- og
miljødepartementet 01.07.2016, er det satt miljømål som krever at miljøtilstanden bedres bl.a.
i Ustedøla, Usteåne og Hallingdalselva mellom Strandafjorden og Nesbyen. Miljøtilstanden er
i dag moderat økologisk potensial (MØP) eller dårligere, mens miljømålet i planen er godt
økologisk potensial (GØP). Fristen for oppnåelse av miljømålet er satt til 2021.
Miljømålene fra godkjente vannforvaltningsplaner er lagt inn i Vann-Nett. Der kreves bl.a.
justering eller økning i slipp av minstevannføring fra Ustevatn og Strandafjorden. Formålet er
særlig å bedre forholdene for fisk og viktige byttedyr for fisk. NVE mener at slike tiltak også
vil kunne ha betydning for vurderingstema som friluftsliv, landskapet og turisme.
Hovedformålet med en revisjon er å bedre miljø- og naturforholdene ved å avbøte ulemper og
negative virkninger ved utbyggingen. Bestemmelser i konsesjonen om høyeste og laveste
regulerte vannstand (HRV og LRV) og overføringer kommer ikke inn under hva som kan
revideres. Revisjonen åpner imidlertid for å vurdere endring i blant annet
manøvreringspraksis, minstevannslipp, biotopjusterende tiltak og utsetting av fisk.
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Vurdering
Ustevassdraget ligger i grenseområdet mellom Hardangervidda villreinområde og Nordfjella
villreinområde. Funn av historiske fangstanlegg langs vassdraget viser at trekkene som
passerer Ustevassdraget vært har viktige. Flere av disse lokalitetene er nå oversvømt grunnet
oppdemming.
Kraftutbygging har hatt stor betydning for villreinen sin bruk av leveområdet. Fragmentering
av leveområde er i dag en av de største utfordringene villreinen står ovenfor, og forhindrer
utveksling mellom villreinbestander og hindrer trekk til viktige funksjonsområder.
Kraftmagasin har en negativ synergieffekt sammen med andre påvirkningsfaktor, slik som
veier, turisme og annen ferdsel.
Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringer av vassdrag er en godt mulighet for å redusere
skadevirkningene kraftutbyggingen har hatt på villreinen. For å gjøre dette, er det derfor
viktig å i stor nok grad belyse effektene og konsekvensene en slik utbygging har hatt. Det er
ikke tilstrekkelig å kun se på den enkelte utbygging, men en må vurdere villreinområdet som
helhet, og øvrige nærliggende vassdrag. Det er i revisjonsdokumentet en rekke fagutredninger
på ulike temaer. Villreinnemnda merker seg at tema «Villrein» har fått svært lite
oppmerksomhet. Det er listet opp en påstand om at reguleringen ikke har hatt nevneverdige
negative konsekvenser for villrein og jakt, men det er ikke vedlagt noen dokumentasjon eller
argumentasjon for denne påstanden. Det framkommer heller ikke at det er innhentet kunnskap
knyttet til temaet, utover et sitat fra Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen.
Regional plan for Hardangervidda har et sterkt fokus på viktige trekkområder til
Setesdalsområdene i sør, og Nordfjella i nord. Det er en målsetting å redusere effekten av de
menneskeskapte barrierene mellom villreområdene, for å sikre genetisk utveksling og
naturlige vandringer som forbedrer utnyttingen av tilgjengelig beite. Trekk som er blokkert
grunnet hytteutbygging og lignende er tapt for villreinen, da inngrepene er irreversible. Det
finnes likevel enkelte passasjer som ikke er fysisk sperret, og som dermed blir ekstra viktige å
ivareta.
Det er sannsynlig at oppdemminga av Ustevassdraget har hatt en negativ innvirkning på
villreinens bruk av den nordlige delen av Hardangervidda. Det fremstår derfor ikke som
urimelig at regulanten blir pålagt tiltak som forbedrer de resterende trekkene, og avbøter noe
på oppstått skade.

Uttalelse
Villreinnemnda mener at konsekvensene av kraftutbyggingen ikke i tilstrekkelig grad har blitt
belyst i revisjonsdokumentene for Uste-Hallingdalsvassdraget. Vi ber om at det blir gjort en
helhetlig vurdering av konsekvensene kraftutbyggingen har hatt for villreinen og dens bruk av
området, herunder tap av viktige trekkorridorer.
Villreinnemnda ønsker å bli videre orientert i saken.
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