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FRÅSEGN TIL REVISJONSDOKUMENT
Statkraft Energi AS – Revisjons av konsesjonsvilkår for regulering av Tokke-Vinjevassdraget
Generelt:
Denne fråsegne er utarbeidet av folk som bruker området i Havradalen/Bordalen frå
Holmesjøen til Edland der Bora treffer Kjelavassdraget.
Hovedaktivitetene er turer, fiske, jakt og næring.
Fråsegne referer til sidetall og kapitler/avsnitt i Statkraft Energi AS Revisjonsdokument av
januar 2013. Vi presiserer at vi er enige i Vinje kommunes revisjonskrav versjon 28.06.2010 i
vedlegg side 66. Men mener følgende forhold til avbøtende tiltak skal følge dagens og
fremtidens standard for slike vassdragsreguleringer.
Vannføring og magasinnivå i Bora vassdraget
• Vi mener det skal være fylling av Bordalsvatnet til 5m under HRV frå 1.juli
• Regulanten bør også sørge for merking av skjær og grunner.
• Minstevannføring mener vi det skal det være i hele vassdraget frå Årmotvatn til
Edland.
• Elvestrekningen Årmotvatn – Bordalsvatnet – Venemo – Kjela mener vi det må
tilrettelegges bedre for alminnelig sportsfiske med mer konstant vannføring i
vassdraget og eventuelt etablere kulper/terskler. Dette er i allmennhetens interesse.
•
Fiske i Bordalsvatn
På grunn av mange år med harde nedtappinger og varierende vannstand er
tilstanden/kondisjonen på fisken av dårligere kvalitet til tider utmagret. Bordalsvatn med
Margitstjønn funger i dag som en av de mest attraktive sportsfiskevatn (stang/garn) for
allmennheten og private i Bora vassdrage. I tillegg til bygdefolk og hyttefolk i nærområdet
kommer det hver sommer flere fiskere utenbygds fra bla. nedre del av fylket for å dorge frå
båt.
Tiltak:
• Der er ikke sett ut fiskeyngel siden 2007 vi etterlyser en oppfølgingsplan inkludert
jevnlig prøvefiske med overvåking av bestand og kondisjon på fisken med tilhørende
tiltak for opprettholde et bærekraftig godt fiske.
• Fisketrapp i Havrå for å kunne styrke naturlig gytevandring for rekruttering av fisk til
Bordalsvatnet. Det må utformes slik at uansett vannstand kommer fisken opp.
• Etablere fiskesperrer foran tappeluker og tunnelinntak for å hindre utvandring av fisk i
tappeperiodene.
Disse tiltakene er det for øvrig omtalt i Kgl.resulosjon av 17.juni 1960 og Rettsbok for Vest
Telemark Herredsrett 29.april 1965.
Båtutsett i Bordalsvatnet
Eksisterende båtutsette ved hoveddamen funger ikke tilfredstillende i vind og bølger, da det er
sørvest vent og der er ingen naturlig skjerming for vær og vind. Vi foreslår at det etableres et
nytt båtusett fra parkeringsplass på topp og ned i vik som går mot overløp, da der er naturlig
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skjerming for vær og vind. Sidene på båtutsette bør utformes slik at der er mulig å legge
båten(er) ved siden av båtutsett slik at båter kan ligge uten og komme i konflikt med selve
båtutsettet (båtplasser). Samt utformes slik at båtene kan fortøyes og at unødvendige skader
på båter bedre kan unngås ( pr i dag er der sprengstein fylling på sidene for erosjonssikring,
men utformet slik at det lett oppstår skader på båter). Dette er til allmenn interesse.
Båtplasser i Bordalsvatnet
Der er pr dd ikke egnede båtplasser i magasinet spesielt pga erosjonen i magasinet, det er
kommet frem mere stein i strandsonen. Det bør ryddes vekk steiner og tilrettelegges slik at
folk kan fortøye og legge båtene på land ved varierende vannstand ved hoveddamen og ved
Havrå, Bora samt Midtlega og Drifteskarsbekken.
Tilkomstveier
•

•

Bordalsvegen frå E134 ved Hagen til Hoveddamen er en offentlig vei åpen for
allmenn trafikk, da må den også vedlikeholdes av regulanten slik at den er farbar for
normale biler ( ikke bare spesielle 4 hjulstrekkere) henviser til Rettsbok for Vest
Telemark Herredsrett 29.april 1965.
o Tilgangen til området på forsommeren kan forbedres vesentlig (3-4 uker) ved
at et par snøfenner blir ryddet bort på forsommeren, dette er av allmenn
interesse for fiskeinteresserte og øvrige brukere av området.
Gardsvegen til Havradalen frå Prestegård ved E134 er en gardsveg frå ca 1880 åra.
Det kreves at den må bestå som en fremtidig gardsveg / adkomstveg til Havradalen.
Jfr. Rettsbok for Vest-Telemark Herredsrett 1.juli 1961.

Reinsdyr trekk
Bruken av areal for reinsdyrene på sørsida av Songa har blitt vesentlig redusert spesielt på
vår, sommer og høst, da de gamle trekkrutene er blokkert av reguleringen i Songa vassdraget.
Dette er en vesentlig ulempe for reinen i seg selv og høsting av villreinen som ressurs da
tilgjengeligheten til området er sterkt redusert for reinsdyrene. Denne ulempen burde vært tatt
opp og vurdert når en nå i lengre tid har sett den negative effekten av utbyggingen.
Et avbøtende tiltak kan være at reinsjakt blir tilgjengelig for involverte parter i område nord
for Songa.

Haukeli, 2013-05-29
Denne fråsegn er utarbeidet av:
Alfred Apeland

og

Arne Skogheim

i samarbeid med:
Haukelid Jeger og Fiskeforening, v/formann Kåre Hovden, de øvrige grunneiere, leietakere,
hytteeiere og brukere i område rundt Bordalsvatne/Gjøsløis.
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