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Persgårdcamping
v/daglig leder
3632 Uvdal

Norgesvassdrags—
og energidirektorat
Postboks5091 Majorstua
0301 OSLO

Uvdal 07.12.14

Uttalelse til revisjon av vilkårene for Uvdalsvassdraget i Nore og Uvdal
kommune

Vi viser til kunngjøring på NVEshjemmeside.

Persgårdcamping
Persgård camping ligger ved utløpet av Uvdalselva ved starten på Fønnebøfjorden.
Persgård camping har betydelig erosjon av sandstrand. I tillegg synker et stort område
mellom forebygging ved elva og inn mot dyrket mark.

Badeplassenved Persgårdcamping har blitt erosjonssikret og oppgradert, men dette er ikke
gLort i henhold til raDDort 29/1994.
Problemene er fortsatt store ved at sandstranden blir erodert vekk. I tillegg fortsetter
området bak og synke. Anslagsvisopptil ‘A meter i løpet av de siste 15 år.
Rapport 29/1994 (Lokalitet 1) beskriver erosjonen på Persgårdcamping på en utmerket
måte.
Årsaken til sandflukten - rask tapping av innsjømagasinet er det kanskje ikke lett å få gjort
noe med, men beskrevet forslag til tiltak/løsning pkt.5 i rapporten en dreneringsgrøft på 5060 meters lengde bør absolutt bli utført. Vannet kan så ledes gjennom en tverrgående
dreneringsgrøft

som går ned mot stranden, fig 6 og 7. Grøftene kan lukkes slik at de ikke er

til ulempe for ferdselen.

Forebygning ved hjelp av en molo alene vil ikke være en tilstrekkelig løsning, se fig 7 i
rapporten. Moloen må seesi sammenheng med beskrevne grøfter ovenfor som også tydelig
vises i fig.7.
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Vi vil påståat den erosjonssikring som er blitt utført er av det lettvinte slaget, den fungerer
dårlig og er ikke i nærheten av rapport 29/1994 sine anbefalinger. Vi er sterkt undrende til at
rapporten ikke i større grad følges opp og en velger andre løsninger som ikke fungerer.

Andre skader og ulemper som må avbøtes.
l kravet fra Nore og Uvdal kommune datert mars/april 2011er det ved Fønnebøfjorden vist
til at utløpet er for trangt. Dette fører til unødvendig store oversvømmelse på store områder
på Uvdalsøyene og ikke minst Persgård camping. Bildene 0044 og

0049viser henholdsvis

tilgroing i fjorden og avsetting av sandbanker. Faktum er at om ikke noe blir gjort, så er
fjorden snart delt i to.
Her ser vi for oss at mudring er eneste løsning for å unngå full propp. For å ta unna
flomtopper er det viktig for vår campingdrift at vannet naturlig kan renne ut. Bildet 0055
som tydelig viser tilgroing av naturlig elveløp er heller ikke betryggende. Her bør kravet til
minstevannsføring økes. Bådefor å avhjelpe flomtopper, fiske og det estetiske ved ikke å ha
en knusktørr elv.

Sammendrag
Rapport

29/1994
tas på alvor. Dreneringsgrøft og molo ved Persgård camping blir utført.

Ved nedre halvdel holder fjorden på å deles i to, av oppståtte sandbanker - her må det
mudres.

Med vennlig hilsen

Persgårdcamping
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Kåre Syver Hvammen
Daglig leder/Gårdbruker
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