Det er ikke minstevannføring i Tokkeåi Per Are Hellebust
Tokke-Vinje reguleringen resulterte i at 27 km av Tokkeåi, fra Totak i Vinje til Helveteshylen på Dalen, ble
tørrlagt. Bekkekløften i store deler av dette strekket er gitt høyeste internasjonal verneverdi.
Helveteshylen føres driftsvann (vann brukt i kraftproduksjon) fra Lio kraftverk ut i Tokkeåi og forsyner de
resterende 4.8 km av elva ned til Bandak med vann.
NVE bekrefter at det ikke er minstevannføring i Tokkeåi. Statkraft har innført selvpålagte restriksjoner
uten sikring mot tørrlegging i nedre del av elva. Dette er ikke det samme som at det er innført
minstevannføring. Hensikten med minstevannføring er blant annet å sikre mot tørrlegging.
20 november skriver VTB at Vinje politikerne er oppgjevne over at Statkraft sier nei til alle miljø krav.
Regiondirektør Per Are Hellebust er ikke enig i at Statkraft avviser alle krav. I en e-post til VTB tilbakeviser
han kritikken og skriver:
«I nedre del av Tokkeåi er det alt innført minstevannføring og betra leveforhold for fisk..»
Vi undret oss over denne uttalelsen og ba Statkraft presisere hva de mener. Per Are Hellebust svarer oss i
VTB den 30. november. Han skriver: «Statkraft har siden 2010 praktisert en minstevannføring basert på
frivillighet i Tokkeåi nedstrøms utløp av Lio kraftstasjon». Han skriver videre: «Vannføringen blir sikret
ved drift av Lio kraftverk».
I forbindelse med innføring av selvpålagt restriksjon uttalte Statkraft følgende:
NB! Husk dette er selvpålagte restriksjoner og ikke noe som er lovhjemlet eller pålagt Statkraft av
myndighetene.»
En vesentlig forskjell mellom Statkrafts selvpålagte restriksjoner og minstevannføring er at ingen kan
holde Statkraft ansvarlig for brudd på de selvpålagte restriksjonene, mens minstevannføring pålegges og
følges opp av myndighetene. Det er ingen risiko/kostnad forbundet med å bryte selvpålagte
restriksjoner!
Stopp i vannføring ut av Lio har skjedd flere ganger etter 2010. Det er ingen sikring mot tørrlegging.
Hendelsene er like skadelige- og ødeleggende for miljøet hver gang. Fisk, bekkeniøye og bunndyr
fortsetter å strande og dø. De dør bare en gang!
«minstevannføringen» Per Are Hellebust og Statkraft har innført har verdi i forhold til hvordan det var
tidligere da vannføringen i nedre del av Tokkeåi stadig ble slått helt av. Dessverre har vi fortsatt utfall og
effektkjøring som resulterer i stranding av fisk.
Vi forstår godt at Vinje politikerne er oppgjevne over Statkraft.
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