Teksten nedenfor er avskrift fra
St.prp. nr 77 (1979-80), Verneplan II for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 29. februar 1980, godkjent i statsråd samme dag.

OBJEKT NR. II 6.
Taumevassdraget, vassdrag nr. 132.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Vest-Agder.
Sirdal
60 km2

Kontaktutvalget tilrår at vassdraget gis varig vern. Vassdraget var tatt med i Sira-Kvina Kraftselskaps
planer, men retter til overføring av vassdraget til Svartevann bortfalt ved tillatelsen til planendring, og
kraftutbygging i vassdraget er ikke aktuelt. Det vises samtidig til de sterke naturvern- og
friluftsinteresser i området.
Hovedstyret tilrår at Taumevassdraget gis varig vern.
Fylkesmannen har tatt til etterretning at Utvalget har tilrådd at Taumevassdraget blir varig vernet.
Departementet tilrår at vassdraget gis varig vern.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teksten nedenfor er avskrift av NOU 1976: 15 Verneplan for vassdrag
Utredning (Rapport nr. 2) fra kontaktutvalget KRAFTUTBYGGING/NATURVERN.
Utredningen avgitt til Industridepartementet, Miljøverndepartementet og Hovedstyret for NVE
i april 1976.
OBJEKT NR. II 6
TAUMEVASSDRAGET Vassdr. Nr. 132
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Vest-Agder
Sirdal
60 km2.

Vassdraget kommer fra Storevatn og Taumevatn ved Taumevassknuten (1118 moh.) lengst nord i
Sirdal og renner ut i Ortevatn syd for Ådneram, Sirdals øverste gård. Vassdraget ligger i en vid dal
som en kile mellom Svartevassmagasinet og Roskreppfjorden.
Undergrunnen består av gneis og granitt. Området har vakkert naturlandskap, men rik vegetasjon langs
vassdraget. Det er flere gode småviltbiotoper i feltet, spesielt for rype. Området er også viktig for
reinen. Det er merkede turiststier og flere turisthytter i området som er en del av foreslått nasjonalpark.
Naturvitenskapelige interesser:
Vassdraget er ikke undersøkt.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Vassdragets tilknytning til Njardarheim veidemark og den foreslåtte nasjonalpark gjør det spesielt

interessant for friluftslivet. Området ligger som fotturistobjekt sentralt mellom Rogaland og Setesdal
og utgjør en betydelig urørt del av et fjellområde som er sterkt berørt av vassdragsreguleringer.
Utvalgets vurdering:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor tilrår utvalget at Taumevassdraget gis varig vern.

