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Uvdal 30.september 2014

NVE-Konsesjonsavdelingen
Skagerak Energi AS
Nore og Uvdal kommune v/ordfører

REVISJONAV UVDALSVASSDRAGET
Vi slutter oss til tidligere svar fra fylkesmann Garås som tar for seg
minstevannføring

- terskler - utsetting av fisk.

Prioritering kan synes å være terskelbygging - rydding av/i elva.
Vedlagt kopi fra fylkesmannen i Buskerud.

For styret i Uvdalselva grunneierlag
Gunn Thorsrud
érqbbtj\,\,\,'\

Fylkesmannen
i Buskerud
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Deres referanse: 10.05.2009
Saksbehandlar:

ErikGamàs

lnnvalgstelefon:

32 2668 G?
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Uvdalselva grunneierlag v f'Halvard Bjørnsrud
3632 UVDAL

Relevante problemstillinger ved revisjon av reguleringen av Uvdalselva i
Nore og Uvdal
Uvdalsreguleringen skal opp til revisjon i 2011. I den sammenheng bør det fokuseres på
tiltak som kan bedre vannmiljeet. Eksempel på dette er tilpassa minstevannfering, flere
terskler, utsetting av fisk osv. l forkant av revisjonen bor det foretas en fiskefaglig
undersøkelse som beskriver status i elva etter Sil àr med regulering.

Vi viser til henvendelse.
Asker og Bærum Kraftselskap ina Slnlgerzik Kr-.a1‘*.,:
:fak tillatelse til

regulere Sønstevatn,

Mevatn og Sjugurdtjcannmed overfcmng av 'iøddola og Jemndela. Reguleringen av Tøddøla

og Jørmdølafikk vesentlig innvirknin på vamlfmrzngen
i Uvdalvrlva.Som nevnt i brevetfra
advokat Hetland kan konsesjonen. for Lívduleregnleringeii tas opp med he:n.<;ynpå endra vilkår

nårkonsesjonenutløperi 2:31l .
For Uvdalselvzi Grunnelerliig vil dei nei-e 'vil-ligå.rrll-:iiserepåå'rivordaiireguleringenei

nedslagsfeltetvirkerpå naturfaglige verdierlangsog i Lívdaiselva.Dette gielderbla. hvilke
effekt endretVannføringharpå -.~ann:~r.i‘!.jnct
generell..og syiesielti forholdtil fisk og fiske.
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Minstevannfaring
Når det gielder minstevaiiiitbriiig bor det vmrliereshvordan dagerrs:ninstevainiiianng fungerer
i forhold til å «vpprettliolcleet visst biologisk liv i elva. spesielt med hensyn på fisk. Dette
gjelder både størrelsen på iiii-nstevarnifering.og livcn-daiiden alter seg til forskjellige tider av
året. Det bør også vurderes hvordan ininstevuririferíngeiieri forhold til lltøvelseii av fisket.
Terskler

Tersklerer også et remasom det er naturlig.a kommeirmpá. Lfvdalselvagrunneierlaghar
bekostetflereterskleri tillegg til de som er bygdav reguianteii.Det kan derforvære aktueitå
vurdere alle tersklene med hensyn på rrv-entueil'lizbedrirlgosv. De: vil også være naturlig å
vurdere om det eventuelt bor etableres flere terelclerut
de erfanngene som grunneierlaget

'narfrade tersklenesom alleredeer etablert.
Utserring av flsk
Vi er kjent med at g1'urmeier1zagct
Stine?ut tisk årlig i elva. Spørsmålet er da om dette er
nødvendig på.grunn av effektene fra regulcririgeii, eller om dette er 'for å skape mer blest om
fisfixc. Viss utsettingen skyldes reduksjon av naturlig rekruttcxing sorrl folge av

vznnfiaringsendring, bør dette kunne lgeznles l k011ses_jonsvi1ke°1rene.
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Te efon sentralbord: 52 26 66 OO
fax: 32 89 32 36
Epost: Postmc.mak@,fmbu 7:0

Paszadresse-.

Besoksadresse;

Paslbcks

1604.

3()C7 Drammen

Statens Hus, «ísrønland 32. Drammen

Imemett;

w./w.,,frnpu,n:_-,

Organisasgonsnr : 946 473 11‘.
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F iskefagtig utredning
I forbindelse med en eventuell revisjon "ourdet også gjennomføres en fiskefaglig undersøkelse

for åse.hvordan dagens vilkår (terskler, mínstevannfraring)fungerer ut fra hensynet til
vannmilisaet. Dette gjelder blar reítrutterin

og overlevelse av fisk osv.
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Gjenpart

Nore og Uvdai kommune
Direktoratet for naturforvaltning
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