From:

Jan Arthur Sørensen

Sent:

fredag 28. juni 2019 09.46

To:

Bjorni

Cc:

fmteiki@fylkesmannen.no; roar.lund@miljodir.no; Ingrid Haug; Carsten
Stig Jensen

Subject:

Re: Vi ber om at planlagt vannføringsredusjon i Tokkeåi søndag
30.06.2019 utsettes grunnet særdeles uheldig tidspunkt

Hei,
Viser til telefonsamtale og e-post 26. juni hvor dere ber om at NVE utsetter Statkrafts planlagte
forsøk knyttet til vannstandsendringer ved nedkjøring kjøring av Lio kraftverk som skal gjennomføres
mandag 1. Juli.

NVE har vurdert de ulike sidene ved saken og kommet frem til at undersøkelsene bør gå som
planlagt. Vi har informert Statkraft om dette. Formålet med undersøkelsene er å fremskaffe et godt
faglig grunnlag i den pågående vilkårsrevisjonen for å vurdere om dagens selvpålagte
nedkjøringsprosedyre bør endres av hensyn til storørret og næringsdyr.

Mandag vil vi gi et mer utfyllende svar på e-posten fra dere.

Mvh Jan Sørensen, NVE

Sendt fra min iPhone
26. jun. 2019 kl. 23:21 skrev Bjorni <bohaukel@gmail.com>:
Hei
Vi har blitt informert av Per Are Hellebust i Statkraft at de vil redusere vannføringen i
Tokkeåi mot 6m3/s målt ved Elvarheim søndag kveld slik at Statkraft får dokumentert
Tokkeåi på mandag. Han henviser til at det er NVE som ønsker dokumentasjon på
forskjellig vannføringer i forbindelse med vilkårsrevisjon.
Vi minner om at storaurestamma i Bandak og Tokkeåi er kritisk truet og tilstanden
har forverret seg de siste årene. Det er menneskeskapte hendelser som dette som er
sterkt medvirkende til situasjonen vi opplever i dag.
Det er meldt varmt vær og vind søndag kveld og noe kjøligere mandag. Det er svært
uheldig at vannføring reduseres betydelig i slike perioder. Vannføringen i Tokkeåi har
vært stabil på rundt 20 m3/s de siste ukene. Det er gytetid for bekkeniøye og en

reduksjon i vannføring på denne tiden med eksponering av grunne områder er
særdeles uheldig. Bekkeniøye er viktig mat for storørret og bestanden har som
storørretbestanden også gått sterkt tilbake.
Til tross for strenge fiskerestriksjoner er Tokkeåi en populær fiske elv. Vi er inne i den
beste tiden av sesongen og det er mange fiskere som har kjøpt fiskekort i tidsrommet
vannføringen ønskes redusert. Av erfaring vet vi at fisket blir sterkt negativt påvirket
ved slike hendelser.
Seinest den 14. mars senket Statkraft vannføringen i Tokkeåi fra 15 til 6 m3/s for ved
droneflygning å dokumentere vanndekt areal ved denne vannføringen.
Se omtale her: http://bandakkanalen.no/2019/03/droneflyving-over-tokkeai-pa6m3s/#more-2243
Selv om nedrampingen skulle foregå svært skånsomt dokumenterte vi strandet fisk
ved øvelsen (se vedlagt bilde).
Forut for dette, den 10. januar, skjedde det et utfall ved en planlagt brannøvelse i
Lio hvor vannføringen i elva ble redusert 14,8 til 4 m3/s.
Vi ber om at reduksjon av vannføring i Tokkeåi utsettes. Nytt tidspunkt må
planlegges og varsles i god tid.
Vi ber også om forklaring på hvorfor tidligere dokumentasjon planlagt og utført 14.
mars ønskes utført på nytt.
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Strandet ungfisk observert ved vannføringsreduksjon 14. mars 2019.

Mvh
Bjørn Olav Haukelidsæter
Kai Brattestå

