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Dette innspillet sendespå vegneav Bergenog HordalandTurlag(DNT),NaturvernforbundetHordaland,Norges
Jeger-og FiskerforbundHordaland,BirdLifeNorgeavd. Hordalandog VossUtferdslag(DNT).

Vilkårsrevisjonfor Bergsdalsvassdraget
og
Torfinnsvassdraget
Forum for natur og friluftsliv (FNF)Hordalandviser til høringsbrevfra NVEom vilkårsrevisjon
for Bergsdalsvassdraget
og Torfinnsvassdraget,
og tilhørenderevisjonsdokumentfra BKK.Vi
viserogsåtil e-post fra sjefsingeniørJanArthur Sørenseni NVE(datert 13. oktober 2021),
der FNFHordalandble gitt utsatt høringsfristtil 1. februar 2022.

Innledning
Områdetfor reguleringenav Bergsdals-og Torfinnsvassdraget
har store naturverdier
innenfor temaenenaturmangfold,friluftsliv og landskap.FNFvil innledningsvisargumentere
for den økte betydningenav naturverdiene,og vil områdefor områdekonkretiserehvilke
verdier vi mener det er helt nødvendigå ta hensyntil i revisjonen.
FNFHordalandregistrererat det er mangeaktørermed faglig tyngdeog/eller lokal kunnskap
somhar kommet med relevanteinnspill vedrørendetilstandentil de berørte vassdragene.Vi
håperNVEtar seggod tid til å sette seginn i alle uttalelsene.I vår uttalelse velgervi å
fokuserepå noen utvalgte momenter som vi mener er spesieltviktige.

Naturkrise og menneskenesbehov for intakt natur
Vilkårsrevisjoneneer tidspunktet for å gjørenødvendigerestaureringstiltaki de regulerte
vassdragenevåre.Dette er ogsåi overensstemmelse
med FNstiår for restaureringav
økosystemer,samt oppfølgingav vannforskriftensom forplikter osstil å løfte våreregulerte
vassdragopp til sitt bestmulig økologiskpotensial.Dette innebærerå gjennomførealle tiltak
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somkan ansessomrimelige – tekniskog samfunnsøkonomisk.
FNFvil understrekeden
samfunnsøkonomiske
nytten sommå tilleggesivaretakelseog restaureringav natur i en tid
da tap av natur vokserfrem som vår hovedutfordring.
1
Rapportenfra FN sitt naturpanel(IPBES)
i 2019må – sammenmed den siste oppdateringen
av rødlistaher i Norge– medføreen felles akseptfor at vi står overfor en globalnaturkrise,
der habitatødeleggelserhar vært den viktigstedriverenmot dagensillevarslendesituasjon.
Bevaringog restaureringav natur har derfor en helt annenoppmerksomhet,akseptog verdi
i dagenn i tiden for de store vannkraftutbyggingene.
FNFHordalandmener at dette er et
viktig bakteppeå ha med segnår gamlevilkår for vannkraftverknå skalrevideres.

Samtidighar naturen fått økt verdi som arenafor friluftsliv og turisme.Sidenstarten på
pandemienhar mangefått kjennepå fordelenesom liggeri å ha gode friluftsområderi sitt
nærmiljø – et behov som ogsåer løftet frem gjennomstatlige strategier2. I Stortingsmelding
18 (2015–2016)3 er det framhevetat naturopplevelseer spesieltviktig for den psykiske
helsa,noe som gjør kombinasjonenav fysiskaktivitet og naturopplevelsespesieltviktig.Et
fungerendeøkosystemmed blant annet levendeelver,bekker,fosserog vanner mange
steder forutsetningenfor å skapegodenaturopplevelser.Deltakelseni friluftsliv ser ogsåut
til å øke mye i senereår; Bergenog HordalandTurlag(BHT)sin medlemsmassehar økt med
hele 50 prosent siden2007,og BHThar i daglokallagi alle kommuneri regionen.
Naturen er ogsåsærdelesviktig for den norskereiselivsnæringen,noe somblir framheveti
Stortingsmelding19 (2016–2017)OpplevNorge – unikt og eventyrlig4: «Natur og utmark er
kjerneni det norskereiselivsproduktet.Norgessæregnenatur gir osset komparativt fortrinn
og et stort potensial for økonomiskverdiskapingog næringsutvikling».I samme
Stortingsmeldingkan man lese at reiselivsnæringeni 2015stod for i overkantav fire prosent
av verdiskapingenog nestenni prosentav sysselsettingeni norsknæringsliv,noe som viser
nok en betydningav å ta varepå naturen.
Det er derfor essensieltat miljøforbedringeri vassdrageneer grunnpremissetfor
vilkårsrevisjonene.Hvor mye krafttap samfunnetkan tåle for å sikre eksistensentil en
fiskestamme,eller for å løfte turgledeni et turområde,er et krevendespørsmål:Å gjøre
avveiningermellom samfunnsøkonomisk
nytte og kostnadfor tema som er såulike i
verdsettingsmetodikk– slik somkraftproduksjonog miljøforhold – setter store krav til bred
kunnskapsinnhentingog fagligskjønn,men FNFHordalandmener at naturverdienehar så
høy verdi at de overskriderulempeneav krafttapet som vil følge flere av de foreslåtte
tiltakene.

1

https://www.ipbes.net/global-assessment
Sebl.a. Breivik og Rafoss(2017):Fysiskaktivitet; omfang, tilretteleggingog sosialulikhet (Breivikog Rafoss
2017).
3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/
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Produksjonsøkningsom følge av klimaendringer
FNFHordalandmener ogsåat det må vurderesi hvilken gradman kan snakkeom et reelt
krafttap ved økt minstevannføringog mer omsorgsfullmagasinregulering.Vestlandethar alt
fått, og vil få et betydelig våtereklima. NVEviseri en rapport5 at BKK,som følgeav endret
klima, kan vente 3–7prosentproduksjonsøkningi sine anleggi årene fram mot 2100.En slik
økningtilsvareromtrent 30–60GWh for kraftverkenei dennerevisjonen.NVE(ibid.) oppgir
at økningener større der man har god magasinkapasitet.Vi mener noe av dette vannetmå
kommenaturen til gode,gjennomtilstrekkeligeminstevannføringer.

Torfinnsvatnetog Torfinno
Torfinnoer en del av det nasjonalelaksevassdraget
Vosso.Elvarenner langsøvre halvdel av
veien fra E16til Hamlagrø,og er her et viktig landskapselementfor de mangeturister som
ferdeslangsveieni dette vekslendenatur- og kulturlandskapet.
FNFHordalandser at miljømålenefor Torfinnonærmester en fallitterklæring.Her er
miljømålet dårlig økologiskpotensial6 – dvs.at tilstandener dårlig, og det heller ikke er satt
mål om at noe skalbedres.Argumentasjonenbyggerpå vannforvaltningsforskriften§ 9 (om
utsatt frist pga.naturforhold) og § 10 (uforholdsmessigkostnadskrevendeå nå miljømålet).
FNFvil påpekeat det er feil at det er naturforhold som gjør at man ikke når målet innen
fristen, men at det koster regulanten/samfunnetfor mye å ta de miljøhensynsom vil kreves.
Regulantenviserat de, som en enkeltaktør,har store tap ved et gitt minstevannføringsslipp.
FNFHordalandønskerat NVEsynliggjørhva de mener har størst samfunnsytte;å la Torfinno
værei dårligøkologisktilstand eller la kraftproduksjonenværeslik somi dag.
Reguleringsvilkår
Minstevannføringer et av de mest sentraleog effektive avbøtendetiltakene for å ivareta
miljøverdieri og langsregulerte vassdrag– både for å ivareta biologiskmangfold,landskapet
og dets opplevelseskvaliteterfor ossmennesker.Vassdragsreguleringer
uten miljøtilpasset
vannføringregnesnormalt ikke sommiljømessigbærekraftigaktivitet (jf. EUstaksonomifor
bærekraftigaktivitet)7.
Norskelakseelverskriveri sin høringsuttaleat produksjonspotensialetfor laks og sjøørretmå
utredesi Torfinno,noe FNFHordalandstøtter. Jernbaneverketsterskelskalikke være
bestemmendefor anadromstrekning,og det må gjøresfysisketiltak i den anadromedelen
av Torfinnofor å legge forholdenebest mulig til rette for produksjonav laks og sjøørret.Her
foreslårVossklekkeri at den avstengtedelenkan åpnesmed et rør, noe som da vil medføre
at 830meter med anadromelv blir åpnet igjen. FNFHordalandstøtter opp om kravet fra

5

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_84.pdf
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/062-368-R
7
https://snl.no/minstevannf%C3%B8ring
6

Side3 av11

Vossklekkeri om at regulanteneVossEnergiog BKKmå kontakte BaneNor, og lage en felles
plan for hvordande kan restaurereTorfinno.
Slik Vossklekkeriogsåskriver,bør regulantenvurdereandre slipp-punktenn fra
Torfinnsvatnet(f.eks.Holmavatnet).Torfinnofungereri dag,ifølge Vossklekkerimer som ei
yngelfelleenn ei trygg oppvekstelv.Ungfiskenblir utsatt for strandingnår vannetblir borte i
perioder uten nedbør.BKKog VossEnergiforeslårher bl.a. habitatforbedrendetiltak som
avbøting.Tersklerog høler vil trolig ha god effekt, men det må ogsåværeen
minstevannføringgjennomhele året.

•

FNFber NVEvurdere alle muligheter for å bedre den økologisketilstanden i
Torfinno. Dette må innbefatte kombinasjonerav habitatforbedrende tiltak i
anadrom strekning,åpning av vandringshinderlaget av BaneNor, ulike
minstevannføringersom kan slippesfra Torfinnsvatneteller Holmavatnet.

Hamlagrø
Hamlagrøvatnethar ifølge Vann-Nettoppnåddgodt økologiskpotensial– det vil si oppnådd
miljømålet8.
Hamlagrøer et høyt verdsattlandskap,et populært hytteområde,og et friluftsområdemed
stor verdi for vestlandet.I Hordalandsin fylkesplanfor småkraft9 har områdetrundt den
sørligedelen av Hamlagrøvatnetfått høyesteverdi, og området vedHodnaberger vurdert av
VossHeradå væreet områdeav sværtstor verdi for friluftsliv (seNaturbase.no).
Hamlagrøer et av områdenei regionenmed lengst og sterkesttradisjonerfor friluftsliv.
Akkuratnår den første fjellturist kom til Bergsdalenog Hamlagrøområdeneer vanskeligå si,
men det er dokumentert organisertturisme allerede fra slutten av 1800-talet, da det ble
opprettet båtrute til Botnen,sominngangsporttil Hamlagrøfjellene.I sammetidsromble det
åpnet turisthotell i Botnen, vedHodnabergog på SøreHamlagrø.Da veien fra Dale til
Hamlagrøble åpnet i 1910,kom det i påfølgendeår rutebil og båtrute for å frakte
10
sommerturisterinn til det vakreturområdet vedHamlagrøvatnet
.
Siden1800-talet har området utviklet segtil å bli et av regionensviktigstefriluftsområder.
Ruta fra Botnen til Hodnaberg,somble ferdigstilt i 1892,er i dagen tolv kilometer T-merka
DNT-rutesom passererden ikoniskeKiellandbu.DNTer en viktig friluftlivsaktør i området,og
de regionaleforeningeneBergenog HordalandTurlag(BHT)og VossUtferdslag(VU)drifter
hyttene og rutene for allmenheteni områdetrundt Torfinnsvannet,Hamlagrøog
Bergsdalen.I dager det sju hytter i eller rett utenfor influensområdetfor

8

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/061-2071-L
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/fylkesdelplan-for-smavasskraftverk-i-hordaland-2009-2021.pdf
10
https://www.vaksdal.kommune.no/siteassets/innhald/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/turbrosjyrebergsdalen-og-kvamsfjella.pdf
9
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vassdragsreguleringen,
med til sammen11 631 overnattingeri 2019.DNTdrifter nesten70
kilometer med sti og vintermerkaløyperi det sammeområdet, og i området markedsføres
19 ulike turforslaggjennomut.no. VUog BHT(med lokallag)arrangererogsåaktiviteter i
reguleringsområdet,hele året. Områdethar ogsåstor betydning for uorganisertaktivitet, og
somnærområdefor flere hundre private hytter.
Beskrivelserfra tiden rundt århundreskiftetviserat dramatisknatur har gjort store inntrykk
på de første fjellturister sombesøkteområdet, og må ha vært en hovedgrunntil områdets
popularitet. Imponerendefosserog fiskei vanneneer et helt sentralt element i de mer enn
hundre år gamlebeskrivelsene,og er et eksempelpå betydningenvannhar som
landskapselement.Vann,bekker,elver og fosserer fremdelesen av de mest betydningsfulle
landskapselementene
i området11.
Reguleringsvilkår
Restriksjonerpå tappingenav et vannmed store naturverdier, er et viktig tiltak somhistorisk
sett har hatt stor betydning for særligHamlagrøvatnet.I senereår rapporterer brukere langs
vannetom økendeproblemermed lav vannstand,og dette gjør at vassdragsreguleringen
har
fått betydeligeog trolig økendenegativefølger for landskapog friluftsliv.
Vannenetjener som ferdselsårerfor menneskersomror eller padler, tar segfrem til hytter,
eller som en viktig del av turen. De er ogsåviktige ferdselsårervinterstid, og gjør lengre turer
på fjellski lettere fysisk,og tryggereskredmessig.Flereav vanneneog tjernenei området er
skiløypervinterstid. Skiløyperlangsvannkantenav Hamlagrøvatnetblir rapportert å være
mindre tryggei senereår, og det er viktig at konsesjonærenutarbeider og formidler
oppdatert informasjonom is og ferdsel.
Vanneneer et friluftslivsmåli segselv– sombadeplasspå varmesommerdager,som
fiskeplasserog som et sted å søkestillhet og utsikt. Hamlagrøvatnetpeker segut, bådesom
vakkert,sværtpopulært og sterkt berørt av reguleringen.Hamlagrøhar fått utvikle segtil å
bli det verdifulle friluftsområdetsom det er, blant annet fordi myndighetenegjennom
historien har tatt hensyntil bruken av Hamlagrøvatneti bestemmelsertil
magasinreguleringen.
Reguleringenav Hamlagrøvatnetblir i dagpraktisertpå en måte som fører med segulemper
for friluftslivsbrukerelangsvannet,og det blir rapportert i samtalerat ulempenehar vært
økendei senereår. StrandsonenlangsHamlagrøvatnetblir tidvis opplevdsom et
«månelandskap»med utfordringer knyttet til (1) tilkomst til vannet for båtbruk og bading,
(2) vandringlangsvatnet som følgeav erosjonlangsbekker,og (3) opplevelsenav å gå i et
skadetnaturområde.12 Konsesjonæren
har foreslått å øke sommernedtappingenav
Hamlagrøvatnetmed to meter. En ytterligere senkingav Hamlagrøvatnetsommerstidvil
potensielt ha store negativevirkningerfor natur og friluftsliv. FNFHordalandgår mot dette

11

Basertpå samtalermed ansatteog frivillige ressurspersoneri Bergenog HordalandTurlag.
Informasjonfra samtalermed hytteeiere og ressurspersoneri BHT.Temaetnatursorgeller økosorghar i
seneretid blitt et viktig teoretiskbegrepinnen filosofi, pedagogikkog psykologifaget,og det er stort behov for
økt kunnskapom konkretepåvirkningerpå menneskersomen følgeav tap av natur, bl.a. landskap.

12
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forslaget,av hensyntil miljø- og friluftsinteresser,og ber om en reduksjoni dagens
sommertappingmed en meter.
FNFHordalandvil argumenterefor at friluftslivsverdieneknytt til området er økende,og så
store at de må tilleggesavgjørendevekt i NVEsine vurderingerav samfunnsøkonomiske
fordeler og ulemper. Samtidigvil vi minne om at konsekvensenefor friluftsliv og
landskapsopplevelse
ikke er godt nok synliggjorti revisjonsdokumentet.Det foreliggerikke
godenok visualiseringereller friuftslivsundersøkelser,
og det er et tynt utvalg tema som er
diskutert. Derfor ber vi NVElegg vekt på natur og friluftsorganisasjonenesineuttalelser om
friluftslivet i vektingenav dette temaet. Vi vil ogsåat det blir gjort gode visualiseringerfra
friluftslivsbruker-perspektivetsomunderlagfor beslutningerom manøvreringsreglement.

•

FNFHordaland vil at NVEtar hensyntil vannenesom ferdselsårervinterstid, og
sikrer at forsvarligreguleringog grundigundersøkelseog varslinggjør det mulig å
opprettholde vannenesom de vinterløypenede er per i dag.Dette er særligaktuelt
for Hamlagrøvatnet.

•

FNFHordalandber NVEom å endre manøvreringsreglementetslik at tappingeni
Hamlagrøvatnopphører mellom 1. mai og 1. septembersålenge vannet er under
kote 585.

•

FNFHordalandmener at kravene om minstevannføringi Bergsdalenog Daleelva,så
vidt sommulig, ikke må settes opp mot hensynet til friluftsliv på og ved
Hamlagrøvatnet,og vi ber NVEvurdere reguleringav Torfinnsvatnetsom
understøtter bedre miljøforvaltning av både Hamlagrøvatnetog vassdraget
nedstrømsHamlagrø.

•

FNFHordalandber NVEsørgefor at det blir gjort gode visualiseringerfra
friluftslivsbruker-perspektivetsom underlag for beslutningerom
manøvreringsreglementfor Hamlagrøvatnet.

Bergsdalselva(Daleelva)
Daleelvaer nederstedel av Bergsdalsvassdraget,
og et av Hordalandsviktigstevassdragfor
sportsfiskeetter laks og sjøaure.Daleelvaer et veldrevetvassdrag,med aktiv kultiveringi
regi av Dale Jaktog Fiskarlag,og med et vel fungerendefagråd.Det er gjennomført
omfattendehabitatforbedringeri hovedelva,men ogsåi sideelver/bekker.I tillegg drivesdet
mye viktig forskningi vassdraget,blant annet i regi av Havforskningsinstituttet.Lakse-og
sjøaurefisketi elva er tilgjengeligfor allmenhetengjennomkortsalg,og elva er inndelt i flere
soner.Det selgesfiskekortpå hele strekningen.
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Bergsdalsvassdraget
har fått oppgitt moderat økologiskpotensial13, og har fått utsatt frist til
å nå god økologiskpotensialtil 2027–2033pga. naturforhold.FNFHordalandunderstrekerat
det ikke er naturforhold som gjør at man ikke kan oppnå fristen, men at man ikke har
tilstrekkeligvannføringfor å få tilbake et fungerendeakvatiskøkosystem.Dette kan sikres
med minstevannføring.
Reguleringsvilkår
Minstevannføringer et av de mest sentraleog effektive avbøtendetiltakene for å ivareta
miljøverdieri og langsregulerte vassdrag– både for å ivareta biologiskmangfold,landskapet
og dets opplevelseskvaliteterfor ossmennesker.Vassdragsreguleringer
uten miljøtilpasset
vannføringregnesnormalt ikke sommiljømessigbærekraftigaktivitet (jf. EUstaksonomifor
bærekraftigaktivitet)14.
FNFHordalandmener at et fast vannslipppå 500 l/s gjennomåret vil ha en positiv effekt på
restfeltet fra Storefossdammenog ned til utløpet av kraftverket. Dette er i dag alleredeet
relativt viktig gyte- og oppvekstområdefor laks og sjøaure,men dagensbegrensede
minstevannføring(300l/s) medføreri langeperioder at gyte- og oppvekstarealetpå
strekningenlikevel er sværtbegrenset.Dale Jaktog Fiskarlagdriver i tilleggmed
rognplantingpå dennestrekningen,som da kommeri tillegg til naturlig gytingav laksog
sjøaure.Begrensetvannføringgjør enkelteår at gytefiskenikke kommer opp til de øverste
strekningeneav restfeltet. Enøkt minstevannføringvil her bidra til å gjøre denne
oppvandringenenklere,slik at gytefiskenfår full tilgang til hele strekningen.
Dagensslipppå 300l/s fra Storefossengir et produksjonstappå 8,8 GWh.Et fast slipp på 500
l/s vil gi et produksjonstappå 14,6 GWh– dvs. en økningpå 5,8 GWh.FNFHordalandmener
at nytteverdien for fisk og vannmiljøher i et av Hordalandsviktigstelakse-og
sjøaurevassdrag,
er av større verdi enn dennerelativt beskjedneøkningeni produksjonstap.I
tillegg viservi til NVEsrapport fra 2019som viser at det alleredeer en betydeligøkningi
tilsig til kraftverk i den aktuelleregionen,og at det forventesytterligere økt tilsig i tiårene
somkommer. Økt tilsig må derfor forventeså mer enn erstatte en beskjedenøkningi
vannslippved Storefossen.
FNFHordalandstøtter ogsåkravet fra fylkeskommunen,Dale Jaktog Fiskarlagm.fl. om en
økt minstevannføringnedstrømsDalekraftverk fra dagens3 m3/s til 5 m3/s. Da regulanten
kan produserepå dette økte slippet, så vil det i praksisikke medførenoe produksjonstap.
Økt minstevannføringvil derimot reduserefaren for tørrleggingav rogn eller yngel,og vil i
tillegg øke smoltproduksjoneni vassdragetpå grunn av økt vanndekketareal.Daleelvahar
mangerelativt flate og brede partier, så en økt vannføringsom foreslått vil gi en vesentlig
økningi det permanentvanndekkedearealet.
Minstevannsføringbør prøvesut i en periodepå 5–10 år for såå kunne justeresfor å få
optimale forhold for livet i vannet.

13

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/061-235-R
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/061-264-R
14
https://snl.no/minstevannf%C3%B8ring
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•

FNFHordalandber NVEom at det innføres en fast, helårlig minstevannføring
sluppet fra Storefossdammenpå 500l/s.

•

FNFHordalandber om en økt minstevannføringi DaleelvanedstrømsDale
kraftverk fra dagens,3 m3/s, til 5 m3/s.

Botnaelva(Flatabøelvaog Frytlielva)
Dalensom omslutter fjorden i Fyksesundet,fortsetter fra Botneninnover langsBotnaelvatil
terrengetklatrer raskt opp mellom bekkerog fossefalltil fjellplatået rundt Hamlagrø.Botnen
og Hamlagrøhar, som vi tidligerehar omtalt, vært et helt spesieltfriluftsmål siden1800tallet. Elvenei dalbunnen,og bekkenesom faller ned dalsidene,er et definerende
landskapselementi friluftslivsområdetsom er vurdert som et med høyesteverdi bådei
Hordalandsin fylkesdelplanfor småkraft15.

Parti fra Botnaelva.Foto:Dag Sandvik.

15

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/fylkesdelplan-for-smavasskraftverk-i-hordaland-2009-2021.pdf
Side8 av11

Reguleringsvilkår
FNFHordalandønskerat NVEtar hensyntil friluftslivsverdieneknyttet til Botnaelvaved
vurderingerav minstevannføringi Botnaelva.Denneelva er per i dag sjeldenhelt tørrlagt på
grunnutbyggingen,noe som er viktig for friluftslivsverdieni området.Regulantensin
beregningav flerårsminimumviserat det likevel er dagerda reguleringenleggerelva tørr, og
NVEsine framskrivingerav klimaendringeri reguleringsområdetgir grunn til å tro at det i
fremtiden kan bli tørrere i Botnaelvai sommersesongen
(ref. revisjonsdokumentet).
•

FNFHordalandber NVEvurdere muligheten av å påleggeregulanten vannslippi
særligtørre perioder, for å unngå tørrleggingav Botnaelvaog Flatabøelva.Vann
kan i slike perioder trolig slippesfra tunell mellom Songrøog Kvålsdalen.

Standardnaturforvaltningstiltak
FNFHordalandlegger til grunn at det blir innført standardnaturforvaltningsvilkårnår det
settesnye vilkår for de aktuelle vannkraftkonsesjonene,
samt at de habitattiltak som er
påpekt i miljødesignrapportenefor vassdrageneblir gjennomførtfor å eliminerenoen av
effektene somreguleringenehar på livet i og ved vassdragene.

Forekomstav rødlistede arter og manglendekartlegging
Konsesjonenesomnå skalrevidereshar betydeligeeffekter på laks.Lakser nå, som tidligere
nevnt, rødlistet somnær truet. Laksensinntreden på rødlista må etter vår mening få
konsekvenserfor den aktuelle vilkårsrevisjonen.På side 4 i BKKsrevisjonsdokumentstår det
for øvrig kort om rødlistedearter som er registrerte innenfor det geografiskeområdet som
omfattes av vilkårsrevisjonen;her er ikke laks(nær truet) nevnt, sidenarten ikke var på
rødlista for arter fra 2015.Og det fremstår ogsånoksååpenbartav oversiktenat det ikke har
vært noen kartleggingav rødlistedearter i tilknytning til de aktuelle vassdragene– noe som
etter vår meningbør komme tydeligerefrem i den videreprosessen.

Mulige O/U-prosjekter
BKKsrevisjonsdokumentomtaler to O/U-prosjekteri forbindelsemed vilkårsrevisjonenfor
Bergsdalsvassdraget.
Det er overføringav Møyadalentil Dalekraftverk, og overføringav
bekker vedMyrsete til Hamlagrøvatnet.Konsesjonærenskriverat overføringav Møyadalen
vil påvirkerestvannføringeni Daleelva,og at overføringav bekker vedMyrsete ikke vil
påvirke forholdenei Bergsdalennegativt.
FNFHordalander positive til oppgraderingav eksisterendevannkraft.Dette gir best mulig
nytte av det vannetsom er ledet vekk fra naturen, og øker uten tvil den
samfunnsøkonomiske
nytten. Utvidelsermå en derimot sepå med kritisk blikk, da norsk
vassdragsnatur
alleredeer sterkt nedbygget,og i særliggrad området rundt Torfinno,
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Bergsdalsvassdraget
og Botnaelva.Utvidelservil ofte vere omstridte og ha tvilsom
samfunnsøkonomisk
nytte. Konsekvensene
ved de foreslåtteutvidelsenemå utredes
grundig.Av de to aktuelle O/U-prosjektenegårFNFHordalandklart mot prosjekteti
Møyadalen,som– hvis det blir gjennomført– vil ha sværtnegativpåvirkningpå
restvannføringeni Daleelva,og friluftslivsverdieneknyttet til bekkenevedMyrsete, som
naturlig drenererned i det regionalt svært viktige friluftslivsområdetrundt Botnen.

Kort oppsummeringav FNFHordalandsinnspill til nye vilkår
Her følger en kort oppsummeringav FNFHordalandsinemest sentralekrav i forbindelse
med den aktuelle vilkårsrevisjonen.
•

FNFHordalandber NVEvurderealle muligheter for å bedre den økologisketilstanden
i Torfinno.Dette må innbefatte kombinasjonerav habitatforbedrendetiltak i
anadromstrekning,åpningav vandringshinderlaget av BaneNor, og ulike
minstevannføringersomkan slippesfra Torfinnsvatneteller Holmavatnet.

•

FNFHordalandvil at NVEtar hensyntil vannenesom ferdselsårervinterstid, og sikrer
at forsvarligreguleringog grundigundersøkingog varslinggjør det mulig å
opprettholde vannenesom de vinterløypenede er per i dag.Dette er særligaktuelt
for Hamlagrøvatnet.

•

FNFHordalandber NVEom å endre manøvreringsreglementet,slik at tappingeni
Hamlagrøvatnopphørermellom 1. mai og 1. septembersålenge vanneter under
kote 585.

•

FNFHordalandmener at kraveneom minstevannføringi Bergsdalenog Daleelva,så
vidt sommulig, ikke må settesopp mot hensynettil friluftsliv på og ved
Hamlagrøvatnet,og vi ber NVEvurdereom det kan krevesreguleringav
Torfinnsvatnetsomunderstøtter bedre miljøforvaltningav bådeHamlagrøvatnetog
vassdragetnedstrømsHamlagrø.

•

FNFHordalandmener at et fast vannslipp/minstevannføring
på 500 l/s gjennomåret,
sluppet fra Storefossdammen,vil ha en godpositiv effekt på restfeltet fra
Storefossdammenog ned til utløpet av kraftverket.

•

FNFHordalandber om en økt minstevannføringi DaleelvanedstrømsDalekraftverk
fra dagens3 m3/s, til 5 m3/s.

•

FNFHordalandber NVEsørgefor at det blir gjort gode visualiseringerfra
friluftslivsbruker-perspektivetsomunderlagfor beslutningerom
manøvreringsreglementfor Hamlagrøvatnet.
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•

FNFHordalandønskerat NVEtar hensyntil friluftslivsverdieneknyttet til Botnaelva
ved vurderingerav minstevassføringi Botnaelva.Denneelva er per i dag sjelden
tørrlagt på grunnutbyggingen,noe som er viktig for friluftslivsverdieni området.
Regulantensin beregningav flerårsminimumviserat det likevel er dagerda
reguleringenleggerelva tørr, og NVEsine framskrivingerav klimaendringeri
reguleringsområdetgir grunn til å tro at det i fremtiden kan bli tørrere i Botnaelvai
sommersesongen.

•

FNFHordalandber NVEvurderemulighetenav å påleggeregulantenvannslippi
Botnaelvai særligtørre perioder, for å unngåtørrleggingav vassdraget.Vannkan i
slikeperioder trolig slippesfra tunell mellom Songrøog Kvålsdalen.

Dette innspillet sendespå vegneav Bergenog HordalandTurlag(DNT),Naturvernforbundet
Hordaland,NorgesJeger-og FiskerforbundHordaland,BirdLifeNorge avd.Hordalandog Voss
Utferdslag(DNT).

Vennlighilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)Hordaland
v/ koordinator GunvarMikkelsen

Alv ArneLyse,styremedlemFNFHordaland

Forum for Natur og Friluftsliv Hordalander et samarbeidsforumfor natur- og friluftsorganisasjoneri Hordaland,
som arbeiderfor å ta varepå natur- og friluftsinteressenei fylket. Per i dag er det elleveorganisasjonertilsluttet
FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag,
Hordaland fylkeskystlag,Norsk BotaniskForening Vestlandsavdelingen,
SyklistenesLandsforeningBergen og
omegn, Voss Utferdslag (DNT), Voss Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund.Sammen
representererorganisasjonene
rundt 40.000medlemmeri fylket.
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