Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

30.09.2014
2014/4507
431
27.06.2014

Saksbehandler:

Erik Garnås

Innvalgstelefon:

32 26 68 07

Norgesvassdrags-og energidirektorat
Postboks5091 Majorstua
0301 OSLO
(post@nve.no)

Uttalelse til revisjon av vilkårene for Uvdalsvassdrageti Nore og Uvdal
kommune
Vilkårene for reguleringen av Uvdalselva som trådde i kraft i 1961,skal revideres. Ved
innføring av standard vilkår for vassdragsreguleringer,ansesforhold som angår vannmiljøet å bli ivaretatt. Det gjelder tiltak som utsettingav fisk,biotopforbedringosv.
Fylkesmannenmener imidlertid at det måfastsettes minstevannføring for Uvdalselva og
nivå for magasinfyllingi Sønstevatnmagasineti sommerhalvåret. Dette vil sikre et
akseptabeltvannmiljø, sett i lys av vassdragetsrestpotensialemed hensyn på biologisk
mangfold.

Vi viser til søknadfraSkagerakEnergiAS om revisjon av Uvdalsreguleringen
i Nore og
Uvdal kommune(ref. brev 27. juni 2014).Søknadenmeddokumenterligger på NVE.no.
Bakgrunn
Uvdalsvassdraget
ble regulertved Kgl. res av 12. mai 1961,medtilleggsreguleringved
Kronp. res av 13. november1964.
I reguleringeninngåroverføringav Ormetjerntil Tøddølvatn.Vannetblir videreoverførti
tunnel til innløp Vikvatn og ut i Sønstevatnmagasinet.
Opprinneligvar det tre vatn
(Sjugurdtjern,Mevatn og Sønstevatn)som ble regulerttil et stortmagasinmed
reguleringshøgde
31,1 m. Etterreguleringøkte vannarealetfra 3.1 til 12.8 km2 (> 400 %).
Ogsåvann fra Damtjerner ført i tunnel nedtil en mindrebekk og viderened i
Sønstevatnmagasinet.
Fra Sønstevatnrennervanneti tunnelvia Uvdal 1 ned i Uvdalselvaog
viderened i Fønnebufjorden.Derfra blir vannetført til i tunnel nedtil Uvdal 2 og ut i
Norefjorden. Reguleringenomfatterogsåinntak av vannfra Kruketjern,Lortetjernog enkelte
bekkeinntak.
Det er ikke pålagtminstevannføringi vassdraget.Reguleringenharderfor ført til redusert
vannføringi Uvdalselvafra Tøddølvatnog ned til utløpetav Uvdal 1. Enkeltemindreelver
som Ølmåsåiog Tverråni,samtUvdalselvanedstrømsFønnebufjordentil Rødbergdammen
har fått vesentligredusertvannføring. Restfeltetsikrerimidlertid en viss vannføringi
Uvdalselva.
I gjeldendevilkår er regulantenSkagerakEnergi AS bl.a. pålagtutsettingav ørretog bekoste
fiskeribiologiskeundersøkelser.
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 26 66 56
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Miljømessige vurderinger av søknaden
Fylkesmannen skal gi uttalelse i forhold til naturmiljø. Dette innebærer vurdering av
reguleringens effekt på generelt biologisk mangfold og naturtyper.
For Sønstevatnmagasinet, Vikvatn, Damtjern og Ormetjern, foreligger fiskeribiologiske
undersøkelser bl.a. i regi av Fylkesmannen og bekostet av regulanten. Sett i lys av dette anser
Fylkesmannen at naturmangfoldlovens krav til kunnskap før beslutninger fattes, er oppfylt for
disse vatna (ref. § 8).
Når det gjelder Uvdalselva savnes det imidlertid tilsvarende dokumentasjon av biologisk
mangfold, inkludert fisk og bunndyr etc. Fylkesmannens vurdering av reguleringseffekt i
Uvdalselva i forhold til naturmangfoldlovens krav, må derfor delvis baseres på skjønn.
Biologisk effekt av regulering
Rekruttering av ørret
Reguleringen av Sønstevatn er på 31,1 m. Magasinet er et flerårsmagasin, slik at årlig
oppfylling til øverste regulerte vannstand (HRV) ikke kan påregnes. De fiskeribiologiske
undersøkelsene fra Sønstevatnmagasinet har vist at fiskebestanden er fra middels til god. Ut
fra foreliggende miljøtilstand i Sønstevatnmagasinet, anses naturlig rekruttering av ørret å
være tilstrekkelig i forhold til beskatning. Utsettings-pålegget er derfor stilt i bero inntil
videre. I Damtjern og Ormetjern settes det ut ørret med hjemmel i konsesjonsvilkårene.
Sammen med en viss egenrekruttering, gir utsettingene akseptable fiskebestander i disse
vatna.
Konsesjonsvilkårene gir hjemmel for å pålegge regulanten å sette ut ørret som kompensasjon
for negative effekter på rekruttering, dersom behovet skulle oppstå. Sett i lys av dette anses
muligheten for å opprettholde akseptable fiskebestander i vatna, å være ivaretatt.
Magasinfylling i Sønstevatnmagasinet
I Sønstevatn er reguleringshøgden 31.1 m. Det meste av reguleringshøgden skyldes
oppdemming fra opprinnelig vannivå. En så stor reguleringshøgde påvirker
produksjonsforholdene for fisk og øvrig vannmiljø betydelig gjennom tørrlegging av store
strandarealer. For å redusere den negative effekten med tørrlegging av strandsoner er det
derfor ønskelig med en fyllingsgrense i sommerhalvåret. Dette vil sikre produksjonsarealene
for bunndyr, og derfor også næringstilgangen for ørret.
Ut fra et miljøfaglig synspunkt bør det derfor fastsettes en dato og nivå for magasinfylling i
Sønstevatnmagasinet. Et akseptabelt nivå i forhold til et mer stabilt vannmiljø i
produksjonssesongen, vil f.eks. være oppfylling til kote 1055 fra 15.juni og til 20. oktober.
Siden HRV er 1060 m vil det fortsatt være igjen en flomdempingskapasitet på 5 m viss dette
skulle bli aktuelt.
I tillegg til å være et viktig moment for fisk og vannmiljø, vil dette også være positivt ut fra et
landskapsmessig aspekt.
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Uvdalselva
I Uvdalselva er det ikke fastsatt minstevannføring. Restfeltet sikrer i midlertid en viss
lavvannføring avhengig av nedbørsperioder. For å bedre forholdene bl.a. for fisk er det
etablert en del terskler både i regi av regulanten og Uvdalselva Fiskeforening.
Det viktigste med vannføring i forhold til vannmiljø og produksjonsforhold i ei elv, er grad av
vanndekt areal. I revisjonsdokumentet er det gitt fotodokumentasjon av vannføringen på flere
stasjoner på fire datoer (april, juli, oktober og desember). Av dokumentasjonen går det fram at
elva er is/snølagt, i alle fall fra desember og til ut i april. Bildene fra området ved Røisgard
sommer og høst, viser at vannføringer på 1.5 og 2 m3/sek, bare delvis gir overdekt vannareal.
Slik sett anses en vannføring på dette nivå, ikke å være tilstrekkelig for å sikre elva som
akseptabel oppvekstplass og biotop for ørret.
For å sikre vannmiljøet i Uvdalselva bør det derfor fastsettes en minstevannføring, målt f.eks.
ved Mogen på 5 m3/sek fra 1. juni til 20. oktober (sommer) og 1 m3/ sek resten av året
(vinter). Dette vil sammen med flomperioder sikre ørret og generelt vannmiljøet, akseptable
forhold i elva, også i tørre perioder. Minstevannføringen vil også være positivt for utøvelsen
av fiske, og ut fra et landskapsmessig aspekt.
I tillegg til akseptabel minstevannføring, bør det utarbeides en terskelplan både med hensyn
på utbedring/ vedlikehold av dagens terskler, og for eventuell anleggelse av nye terskler.
En del sideelver (eks. Ølmåsåi, Imingbekken, Løinggardåi osv.) er i dag tilnærma tørre det
meste av året. Dette er til dels elver med bratt gradient og ikke spesielt viktig i forhold til
vannmiljøet. I og med at strekningene har vært omtrent tørre i over 50 år, har de mistet sin
tidligere funksjon for vannmiljø. Det er også fortsatt enkelte mindre bekker som gir en viss
restvannføring til disse lokalitetene. Slik sett anses det ikke å være viktig å prioritere
minstevannføring i disse sideelvene. Minstevannføringen bør derfor heller prioriteres til
Uvdalselva.
Dokkebergfossen
Utløpet fra Fønnebufjorden og videre ned til Dokkebergfossen og Rødbergdammen har i dag
ikke krav til minstevannføring. I øvre del framstår elva i dag delvis som ei steinur, som ikke
er egnet som leveområde verken for fisk eller andre ferskvannsorganismer. Slike tørre
elvepartier anses heller ikke å være i pakt med intensjonene i vannforskriften. Det bør derfor
fastsettes en viss minstevannføring på denne strekningen (f.eks. 1 m3/sek) i sommerhalvåret,
kombinert med etablering av vannspeil som kompensasjon for negativ reguleringseffekt.
Dette vil også ha en landskapsmessig positiv effekt. I den sammenheng vises det til
elvestrekningen fra Rødberg til Norefjorden. Som følge av minstevannføring, framstår elva i
dag som en positiv vannbiotop, både for vannmiljøet og i forhold til landskap.
Konklusjon
De miljømessige konsekvensene ved regulering av Uvdalsvassdraget er i første rekke knytta
til tørrlegging av strandsoner i Sønstevatnmagasinet og redusert vannføring i Uvdalselva.
Redusert rekruttering av ørret blir kompensert for ved utsetting. I Sønstevatnmagasinet anses
naturlig rekruttering fortsatt å være tilstrekkelig i forhold til beskatning.
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I forbindelse med revisjonen av Uvdalsvassdraget forutsetter vi for øvrig at gjeldende
standardvilkår for vassdragsreguleringer, også fastsettes for Uvdalsreguleringen. Disse vil
omfatte de fleste tiltak for å opprettholde et akseptabelt til vannmiljø. I tillegg bør det ut fra et
miljøfaglig synspunkt, fastsettes akseptabel minstevannføring for Uvdalselva og
magasinfyllingsgrense for Sønstevatnmagasinet. Dette vil kunne ivareta vannmiljøet på en
akseptabel måte selv om vassdraget er regulert.
I forhold til vannforskriften har Sønstevatnmagasinet og Uvdalselva en miljøtilstand som
karakteriseres som sterkt modifisert (SMVF). I slike vassdrag skal miljømål settes ut fra
vannforekomsten økologisk potensiale (GØP). Selv med kompenserende tiltak vil imidlertid
vannforekomstene fortsatt forbli sterkt modifiserte i forhold til økologisk tilstand.
Kompenserende tiltak som minstevannføring, krav til magasinfylling, utsetting av fisk,
biotoptiltak osv., vil imidlertid kunne legge til rette for at godt økologisk potensiale kan
opprettholdes eller forbedres.
I naturmangfoldloven står krav til kunnskap og føre-var prinsippet sentralt (§§ 8-12).
Uvdalsreguleringen har vært i drift i mer femti år. For Sønstevatnmagasinet og øvrig berørte
vatn, foreligger det derfor en del kunnskap om vannmiljøet. For denne delen av vassdraget,
anser Fylkesmannen at naturmangfoldlovens krav til kunnskap er oppfylt.
Når det gjelder Uvdalselva anses slik oppdatert kunnskap å mangle. Fylkesmannens
vurderinger av reguleringseffekt på vannmiljøet, er derfor delvis basert på skjønn. I forhold til
tiltak som minstevannføring, terskler, osv. bør derfor slik kunnskap om vannmiljøet innhentes
før endelig beslutninger tas.
Med hilsen
Øivind Holm
avdelingsdirektør
Erik Garnås
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare
sendt elektronisk.

