
Olje- og energidepartementets merknader

i. Innledning

Ved kongelig resolusjon 13. september 1974 ble det fattet vedtak om statsregulering
for utbygging av Ulla- og Førrevassdragene. Reguleringen innebar overføring av vann
til Suldalsvatn og endrede hydrologiske forhold i Suldalslågen. I forbindelse med
tillatelsen ble det fastsatt en høy minstevannføring. Siden 1990 og frem til i dag har
det vært midlertidige manøvreringsreglement for vassdraget

Det siste reglementet har vært gjeldende for perioden 1998-2003,jf kgl.res. 20. mars
1998. Intensjonen med dette reglementet var ønsket om å ha flere år med like forhold
når det gjaldt vannføringen. Dette reglementet ble basert på uttesting av to ulike
vannslippinger med tilhørende biologiske og hydrofysiske undersøkelser i to perioder
å tre år. Generelt har første periode testet høy vårvannføring og annen periode lav
vårvannføring, men med en flom på høsten. Fra 1. januar 2004 og inntil endelig
reglement blir fastsatt gjelder annen periode. I departementets foredrag ble det
presisert at søknad om et endelig manøvreringsreglement blant annet skulle baseres
på resultatene fra de ulike prøvereglementene. Pålegg om minstevannføring er det
viktigste elementet i manøvreringsreglementet som nå skal fastsettes med permanent
virkning.

Statkraft Energi AS søkte den 27. juli 2004 om permanent manøvreringsreglement for
Suldalslågen. Vedlagt søknaden fulgte rapport med oppsummering av de faglige
undersøkelsene, vurdering av ulike fagfelt og vannføringer, samt presentasjon av det
omsøkte, samt et subsidiært manøvreringsreglement.

Sammenliknet med 1990-reglementet vil det omsøkte reglementet medføre en
produksjonsøkning på ca 158 GWh. NVEs forslag til manøvreringsreglement vil gi en
produksjonsøkning mellom 85 GWh og 115 GWh i forhold til reglementet fra 1990.
Dersom Hylen kraftstasjon får kjøre fritt i juni og juli, gir dette også økt
kraftproduksjon sett i forhold til tidligere reglement.

2. Søknaden

Statkraft har primært søkt om følgende manøvreringsreglement:

(Vinter) 15. november
(Vår) 10. april

23. april -
5. mai -

20. mai
(Sommer) 16. juni -

1.juli -
10. juli
21. september

9. april
22. april
4. mai

mai
15. jun
30. jun

9. juli
september

30. september

7 m3/s (12 fra 1. februar)
15 m3/s
20 —100 m3/s
35 m3/s
20 m3/s
25 m3/s
30 m3/s
50 m3/s
30 m3/s
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(Høst) 01. oktober 3. oktober 10 m3/s
04. oktober 9. oktober 10 (200) m3/s
10. oktober 31. oktober 30 m3/s
1. november 15. november 20 m3/s

Argumenter for omsøkt vannføring:

Vintervannføring 7 m3/s:
Hovedargumentet for en lavere vintervannføring er at det vil øke sannsynligheten for
islegging og frost, som kan bidra til erosjon og reduksjon av uønsket begroing slik at
habitatskvaliteten for fisk bedres. Reduksjon i vanndekket areal vil redusere begroing
av alger og moser, og således bedre skjulmulighetene for fisk. Lav vintervannføring
vil gi økt kraftproduksjon.

Vårvannføring —lav vannføring og liten vårflom
Dette gir gunstige forhold for bunndyr og øker næringsproduksjon for fisk.
Smoltutvandringsflommer på over 100 m3/s øker smoltoverlevelsen. En senking til 20
m3/s mellom flommene vil øke erosjon og utspyling av alger. Gunstig erosjonseffekt
med bratt stigning av vannføringen. En lav vannføring i mai til begynnelsen av juli gir
økt vanntemperatur, som er gunstig for ungfiskvekst og større smoltproduksjon.

Sommervannføring - 25 —50 m3/s
En relativt høy ferskvannsstrøm ut fiorden antas å sikre at laksen starter vandringen
mot Suldalslågen, og sikrer også gode oppvandringsforhold. Statkraft mener
behovene i forhold til fiske, friluftsliv og turisme og Lågen som landskapselement,
sikres ved denne vannføringen.

Høstvannføring —spyleflommer og raske vannføringsendringer
Spyleflommer om høsten er viktig da de har en opprenskende effekt ved utspyling av
mose, alger og finsedimenter og bedrer habitatene for ungfisk. Raskt stigende og
synkende vannføringer er viktig for maksimal erosjonseffekt. Lav vannføring hindrer
gyting i områder som blir tørrlagt ved vintervannføringen. Statkraft mener omsøkt
vannføring er tilstrekkelig for å ivareta friluftslivs- og turismeaktiviteter.

3. NVEs innstilling

NVE finner at det er relativt stor usikkerhet knyttet til virkningene av deler av det
omsøkte reglementet. NVE ønsker ikke å foreslå et reglement med vesentlig mindre
vann enn det som har vært utprøvd i prøveperiodene, og har derfor foreslått et
manøvreringsreglement som ikke er ulikt et tidligere utprøvd reglement.

NVEs forslag oppsummeres i korthet nedenfor. Når det gjelder detaljer i NVEs
forslag, vises til NVEs innstilling ovenfor.

Irmtervannforing



NVEsoppfatninger at Statkraftsargumenterfor den omsøktelavevintervannføringen
ikkeoppveierargumentenemoten slikvannføring.Vii-kningeneav7 m3/shar ikke
vært testet i praksis.NVEforeslårenvintervannføringpå 12m3/s.Denne
vannføringener i tråd med anbefalingerfra de flestefagfolk.NVEmener imidlertid
dennevannføringentillagtnaturligtilsiger tilstrekkeligfor den anadromefiskeni
vassdraget,ogvilogsåsikreat turistaktiviteteneknyttettilvassdragetkan
gjennomføressomnå.

Vårvalmføring
NVEanbefaleren økningavminstevannføringentil 20m3/s fremtil 24.april.Deretter
økervannføringentilen 4-dagersflommedvannføringpå 200m3/s.Vårflommenmå
være stor noktil å sikregod smoltutgangog smoltoverlevelse.Skalen flomha
opprenskendeeffekt,måflommenvære såpassstor, ogvareminstto døgn.For å
sikre smoltutgangen,slippesen nyflompå 100m3/s en uke senere.
Vanntemperaturenomvårenkan væreen viktigfaktorforfiskeproduksjoneni
Suldalslågen.Fra 15.maitil30.juni foreslårNVEat det slippes42m3/s.Dette
tilsvarervannføringensombleutprøvdunder prøvereglementetforperioden2001-
2003,og somga øktfiskevekst.Etter NVEssynvilmanveddennevannføringen
kunne opprettholdemyevanndekketarealog samtidigoppnåen ønsket
vanntemperaturnær uregulerteforhold.DevårvannføringeneStatkrafthar søkt om
etter vårflommenogfremtil starten avjuli,kan etter NVEssynmedførefarefor
uforutsettekonsekvenser.Eventuellelangtidsvirkningeravdenvårvannføringsom
NVEforeslårer hellerikkekjent,ogdet forutsettesat en slikvannføringovervåkes
nøyeovertid forå kunne avdekkeeventuellelangtidsvirkninger

Sommervannforing
NVEanbefaleren minstevannføringiperioden1.julitil 30.septemberpå 60m3/s i
snitt.NVEanbefaleratvannføringeni denneperiodenpendlermellom40og 80m3/s
etter nærmerefastlagtmønster.Hovedoppgangavlaks i Suldalslågenskjeri perioden
julitil september.NVEmenerat denforeslåttevannføringvilsikregode
oppvandringsforholdforfisk.For å sikregodefiskeforhold,menerNVEat det er
nødvendigmed en relativthøy ogvarierendesommervannføring.NVEåpnerfor at en
representantforde fiskeberettigedekanjustere det foreslåttependlingsmønsteretså
lenge snittvannføringenblir60m3/s.Sammenmed en naturligtilsigsvariasjonfra
uregulertrestfeltmenerNVEat Suldalslågenmed dettevilfremståsomen relativt
stor og dynamiskelv,og at behovenetil friluftslivog turismeer sikretgjennomdette
reglementet.

Høstvannforing
NVEanbefaleren minstevannføringiperioden1.—15.oktoberpå 50m3/s.I perioden
16.—30.oktoberskaldet slippesto spyleflommerpå 200m3/s,beggemedet døgns
varighet.Avhensyntilutspylingavmose,algerogfinsedimenter,er detviktigmedto
kraftigespyleflommeromhøsten.Dissesøkes sluppeti forbindelsemednaturligstor
avrenningfrarestfeltet.Mellomflommeneogfremtil 14.novemberslippes35m3/s.
NVEvilikke anbefaleatvannslippingengår ned tilomsøkte10m3/sførog etter
flommene,selvomdettekangi økt utspylingseffekt.Dettekan medføreutilsiktede
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virkningerforfiskog bunndyr.For å sikre forholdeneforoppvandringavfisksom
vandreroppi Lågeni oktoberognovember,tilråsnedtrappingentilvintervannføringå
skjenoe senere enn Statkrafthar foreslått.NVEforeslårsåledesat det slippes19m3/s
fremtil30.november.

Allereduksjonerskalforetasmedmaks6 cm/t måltvedStråpaforå hindre
stranding.

NVEs vurdering av subsidiært reglement med dynamisk styrt
vannforingsslipp

NVEhar ønsketat søknadenskulleomfatteet sliktalternativ.Det synesimidlertidå
værerelativtliteninteresseforen slikmanøvrering.Fordelenmed et sliktreglement
er atvannføringenvilvarieremednatur1igvariasjonførreguleringen,ogflommerog
lavvannføringvilvære somundernaturligeforhold.Ulempenevilkunneværeat
vannføringenetil tiderkanbli sværtlaveogflommenekan blismåogukontrollerte.
Detblirmeruforutsigbareforhold,det kanmedføredårligefiskeforhold,og detvil
værevanskeligereforallmennhetenå kontrollere.SelvomNVEmenerdet er
nødvendigatvannføringsregimeti Suldalslågener dynamisk,vilde ikke anbefaleet
dynamiskreglementslikdet er omsøkt.NVEhar særligvektlagtatvannføringenbåde
sommerogvinterkan blisværtlav.

4. Olje- og energidepartementets vurdering

I departementetstilrådingomfastsettelseavpermanentmanøvreringsreglementfor
Suldalslågenmåfordelerogulemperved størrelsenpåvannslippingenveiesoppmot
kraftproduksjonen.Naturmangfoldloven§8 er en konkretiseringavog et supplement
tildet alminneligekravi forvaltningenom at en sak skalvære så godt opplystsom
muligførvedtaktreffes.Bestemmelseni naturmangfoldloven§ 8 ogprinsippenei
sammelov§§9 til 12leggestilgrunn somretningslinjerforvedtaketter
vassdragslovgivningenogivaretakelseavnaturmangfoldeter et filleggshensyni
skjønnsutøvingenvedsaksbehandlingen.

Forvaltningsmåletforarter tilsierat det er et målat arteneog deresgenetiske
mangfoldivaretaspå langsikt,og at arteneforekommeri levedyktigebestanderi sine
naturligeutbredelsesområder.Artenesøkologiskefunksjonsområderskalogså
ivaretasså langtdet er nødvendigforå nå målet,jf.naturmangfoldloven§5.
Suldalslågener et nasjonaltlaksevassdrag.Hensynettillaksenmåivaretasved
reguleringenavvannslippingeni vassdraget.I St.prp.nr 32 (2006-2007)"Omvern av
villaksen"heter det bl.a.:

»Laksebestandeni Suldalslågenhar betydeligpotensialfor høyproduksjonoghar
opprinneliget stort innslagav storlaks.Det er det enestevassdragetmed
fiersjøvinterlaksi Rogaland,ogbestandenhar ogsåen spesiellgenetiskkarakter ved at
laksengår oppoggytersenereenn normalt. Bestanden er i dagkarakterisertsom
sårbar.Det er en rekkemulige vannkraftprosjekteri vassdragetmed uklar virkning
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for villaksen.Status som nasjonaltlaksevassdragvil dermedkunne innebære
begrensningerfor ytterligereutnyttelseav vannkraftpotensialeti vassdraget."

Til tross for mange år med forskning i Suldalslågen og i andre laksevassdrag er det
fortsatt en stor grad av usikkerhet knyttet til virkningene av abiotiske og biotiske
faktorer på laksens livshistorie og biologi. Resultater fra ett vassdrag er også sjelden
direkte overførbare til et annet. Virkningene av de ulike prøvereglementene i
Suldalslågen har også vært vanskelig å evaluere på grunn av flere utenforstående
forhold både i og utenfor elva, som kan påvirke fiskebestandene.

Ved fastsettelsen av det midlertidige reglementet i 1998, som ble fastsatt i samarbeid
med flere berørte fagmyndigheter, påpekte Olje- og energidepartementet viktigheten
av å redusere de faglige uenighetene i størst mulig grad før endelig reglement skulle
fastsettes. Departementet bemerker at det likevel har vært vanskelig for NVE å følge
opp dette i forslaget til endelig reglement for Suldalslågen. Det har vært vanskelig å
trekke entydige konklusjoner ut av de undersøkelser og datainnsamlinger som er
gjennomført knyttet til reguleringens virkning på forholdet for laksen, da det er
mange andre forhold enn reguleringene som påvirker forholdene i dette vassdraget
(eks kalking, utsetting av fisk, lakselus). Ledende norske fagmiljøer, både de som har
deltatt i prosjektet og andre, har til dels motstridende oppfatninger om hvilke
vannføringer som er til det beste for storlaksbestanden i Suldalslågen. Det vil derfor
ikke være mulig å få fastsatt et permanent reglement som alle berørte interesser er
fornøyd med.

Med de relativt lange periodene med prøvereglement og på grunnlag av de
undersøkelser og prosjekter som er gjennomført i dette vassdraget, finner imidlertid
departementet at kunnskapsgrunnlaget må anses tilstrekkelig for å kunne fastsette et
permanent reglement for Suldalslågen, jf. naturmangfoldloven § 8. Et endelig
reglement vil dessuten gi mer stabilitet og forutsigbarhet for alle parter.
Departementet viser til at reguleringskonsesjonen kan tas opp til revisjon i 2022, jf
overgangsbestemmelsen ved lovendring av revisjonsadgangen i 1992. I en revisjon vil
konsesjonsvilkårene kunne endres, herunder også manøvreringsreglementet. En
lengre stabil manøvreringsperiode vil også kunne gi et bedre grunnlag for å evaluere
effektene av regimet ved en eventuell revisjon av reguleringskonsesjonen.

Departementet legger til grunn at det må fastsettes et reglement hvor en på grunnlag
av de vannslippinger som faktisk er utprøvd, ikke kan finne indikasjoner på skadelige
virkninger for laksen. I det store og det hele ønsker høringsinstansene mer vann til
alle tider sammenlignet med NVEs forslag. Olje- og energidepartementet vil bemerke
at NVEs forslag innebærer adskillig mer vann enn Statkrafts omsøkte reglement.

Olje- og energidepartementet er opptatt av at det fastsettes et reglement som kan
ivareta både miljø-, fiske- og frihiftsinteresser. Det er samtidig ønskelig å komme frem
til et reglement som ved en riktig vannforvaltning ivaretar så vel lakseinteressene som
kraftinteressene i vassdraget og hensynet til kraftbalansen.
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Departementetvisertil at Statkraft,NVE,DN,Suldalkommuneog Fylkemanneni
Rogalandi samarbeidhar formulertfølgendemålfordet nyereglementet:

"Reglementetskal leggetil rettefor å ivareta vassdragetsnaturligefunksjoner og
prosessersamt ivareta regulantensbehovfor høyproduksjon".

Vannkraftener en viktigfornybarressurs sommåtas godtvarepå.Verdienevihar i
eksisterendeanleggogreguleringermåforedlespå en hensiktsmessigogriktigmåte.
Somhovedregelbør ikkevannressursgrunnlagetforproduksjonsvekkesog det er et
målat eksisterendeproduksjonsgrunnlagholdes oppe.Dersomdet med akseptable
miljømessigekonsekvenserogsåer muligå fåproduksjonsøkningvedå endre
utnyttelsenaveksisterendeanleggog reguleringer,bør det gjøres.Departementetvil
understrekeat det er uaktueltå legge opptil å gjennomførenoe somkan ses somet
eksperimenti Suldalslågeni forholdtildet somhar værtutprøvdi tidligere
prøveperioder,jf.ogsåfylkesmannensuttalelseomat uprøvdeellerfaglig
utilstrekkeligebegrunnedeforslagtil redusertevannføringerikkebør tillates.
Departementetviseri dennesammenhengtil "føre-var-prinsippet"somnå er nedfelti
naturmangfoldloven§9,omå unngåmulig vesentligskadepå naturmangfoldet.
Departementetvilderforikkegå innforet reglementmed denvannføringsom
Statkrafthar søktom,og somi perioderinnebærermindrevannenn det somhar vært
prøvdfremtil i dag.Departementetfumerat NVEsforslagtil reglementer en
balansertavveiningmellomet godtmiljømessigreglementmed spesiellfokuspå
laksenoghensynettilkraftproduksjoneni vassdraget.

Etter NVEs innstilling ble oversendt departementet har det pågått videre
overvåkningsundersøkelser for laks og ørret i Suldalslågen. På grunnlag av
disse undersøkelsene er det bl.a. laget en rapport av 19.10.2009 fra rådgivende
Biologer AS om "Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden 2004-2008".

Rapporten har følgende oppsummering:
Pågrunn avdet langelivsløpettillaks og sjøaurehar ein ikkjekunneevaluere
effektaneavprøvereglementai periodane1998-2000og2001-2003førno.
Det sisteprøvereglementetfrå2001-2003vartvidareførti perioden2004-2008og
skilseg fråperioden1998-2000med redusertvassføringi mai-juli,og mindre
smoltflaumartidlegi mai.
Dethar vorehøgaretemperaturomsommarenfom.2001samanliknamed
perioden1998-2000,menher er det ogsåeinklimakomponentogbetydeleg
variasjonmellomår.
Høgaresommartemperaturfom.2001har medførthøgare "swim-up"temperatur,
større årsyngel,betre tilvekstog redusert alderpå laksesmoltensamanliknamed
1998-2000.
Fangstenavlaks aukameir i Suldalslågenenn i andrelakseelvarpåVestlandetdei
siste åra.Dethar ogsåblittregistrert eithøgt antallaks sompasserte
laksetrappenei Sandsfossen.Aukainnsigavlaks er ogsåreflekterti meirgytelaks
og større eggdeponeringfom.2003.
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Auka fangst av vaksen laks kan i stor grad (r2=0,75) forklarast med auke i
smoltproduksjonen.
I følgje "presmoltmodellen" har redusert vassføring i perioden mai-juli under det
siste prøvereglementet (fom. 2001) medføre 30 %auke i smoltproduksjonen.
Smoltproduksjonen auka meir enn forventa på grunn av at smoltproduksjonen var
lågare enn berenivået i perioden før 2001. Årsakane til dette var sannsynlegvis ein
kombinasjon av fåtallig gytebestand og låge "swim-up" temperaturar i perioden frå
1995 - 2000.
Det er ikkje funne resultat som kan bekrefte eller avkrefte om vassføringa i
smoltutvandringsperioden har påverka sjøoverlevinga til laksesmolten."

Olje-og energidepartementet bemerker at konklusjonen i rapporten synes å
underbygge de vurderinger NVEhar gjort og styrker med det grunnlaget for
NVEsforslag til reglement. Gjennom den kunnskap som er ervervet om laks i
vassdraget har NVEsøkt å forene miljøforholdene for de ulike livsstadiene for
laksen. Departementet er av den oppfatning at det foreslåtte reglement vil
ivareta livsbetingelsene for laksebestanden i Suldalslågen og således være i
tråd med de føringer som gjelder nasjonale laksevassdrag. Vannføringene som
foreslås vil for øvrig ivareta Suldalslågen som et livskraftigvassdrag, jf
naturmangfoldloven § 5 og som et viktig landskapselement. Det er også lagt
vekt på å sikre at de fritidsaktiviteter som er knyttet til elva,kan gjennomføres.

5. Olje- og energidepartementets merknader til vilkårene

Til post III Suldalslågen

a) Minstevannforingerut av Suldalsvatn

Vmtervannførin —fom 1.12 —10.4
Økt islegging er brukt som det viktigste argumentet for den vintervannføringen
Statkraft har omsøkt. Fylkesmannen og DN tilrår høyere vannføring enn NVEs
forslag om 12 m3/s. Departementet legger vekt på at 12 m3har vært kravet om
vintervannføring i gjeldende reglement siden 1990 og frem til i dag, og det er ikke
fremlagt noe dokumentasjon om at denne vannføringen har medført skadelige
virkninger for verken fisk, landskap eller miljø. Departementet slutter seg derfor til
NVEs forslag om 12 m3/s. Departementet finner at denne vannføringen er
tilstrekkelig for den anadrome fisken i vassdraget, og at vannføringen også vil sikre
Suldalslågens funksjon som landskapselement.

Vannførin vår o forsommer —fom 11.4 —30.6
Lav vårvannføring som omsøkt, gir økt næringsproduksjon for fisk. NVE er enig i at
vanntemperaturen på våren kan være en viktig faktor for fiskeproduksjonen i
Suldalslågen. I perioden fra 15. mai og ut juni anbefaler NVE at det slippes 42 m3/s.
Dette tilsvarer vannføringen som er utprøvd fra 2001. Rapporten fra Rådgivende



Biologer AS "Laks og sjøaure i Suldalslågen i perioden 2004-2008"konkluderer med at
høyere sommertemperaturer har medført høyere "swim-up" temperatur, større
årsyngel, bedre tilvekst og redusert alder på laksesmolten sammenliknet med årene
1998-2000.Fangsten av laks har også økt mer i Suldalslågen enn i andre lakseelver på
Vestlandet de siste årene, og dette kan i stor grad forklares med økt smoltproduksjon.
Departementet finner derfor at NVEs forslag har et solid faglig grunnlag.

NVE mener at en økning i vannføringen fra 1. juli vil kunne lette laksens vandring mot
og oppvandring i Suldalslågen i god tid for fiskesesongen åpner. Suldalslågens
forvaltningslag bemerker at fiskesesongen faktisk starter den 5. juli. Suldalslågens
forvaltningslag mener det er en klar målsetting fra forvaltningen å styrke
laksestammen i Suldalslågen slik at det vil være forsvarlig å åpne fisket i juni og at
sommervannføringen derfor ikke kan starte senere enn den 1. juni. Departementet
kan ikke se at det er grunnlag for å starte sommervannføringen så tidlig av hensyn til
fiskeinteressene. Hovedinnsiget av laks skjer fra slutten av juli og ut september. Det
vil trolig ha liten effekt for fisket å øke sommervannføringen fra 1. juni.

Både DN og Fylkesmannen ønsker også sommervannføring med 62 m3/s fra 1. juni.
Fylkesmannen i Rogaland viser til at høyere vanntemperatur om våren vil gi økt
overlevelse for fisk som gyter tidlig. Suldalslaksen er imidlertid kjent for å gyte seint.
Fylkesmannen mener at store endringer av de fysiske forholdene i elva vil kunne gi
langvarige genetiske endringer av bestandene av laks og sjøaure, og for å unngå
uforutsette og irreversible skadevirkninger på lokale stammer, anbefales at
vannføringen opprettholdes på et forholdsvis høyt nivå.

Ut fra foreliggende dokumentasjon kan ikke departementet se at det er grunnlag nok
på basis av høyere vanntemperatur og en viss økning i begroingen som tilsier at
sommervannføringen bør starte tidligere enn 1. juli.
Samlet setter mener NVE at de positive sidene ved økt vanntemperatur i perioden
medio mai til 1. juli er større enn de eventuelt negative. Departementet slutter seg til
NVEs vurdering. Departementet viser til forslaget om store nok spyleflommer til å
kunne medføre erosjon i plantedekket og utspyling av sedimenter. Dette vil avhjelpe
situasjonen med begroing. I likhet med NVE forutsetter imidlertid departementet at
virkningen av en slik vårvannføring overvåkes nøye over tid for å avdekke eventuelle
langtidsvirkninger.

Vårflommer
NVE bemerker at vårflommen må være stor nok til å sikre god smoltutgang og
smoltoverlevelser. I SMR rapport 30 er det konkludert med at vannføringen må være
over 100 m3/s og holdes i noen dager for å sikre dette. Flommen må komme under
hovedutvandringsperioden for fisken i Suldalslågen. All smolt går ikke samtidig, og
det bør derfor være to flomtopper.

En vårflom bør medføre erosjon i plantedekket og utspyling av sedimenter. Det er
ingen uenighet mellom NVE og høringsinstansene når det gjelder behovet for store
vårflommer, selv om enkelte instanser ønsker at flomtoppene skulle være høyere enn
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200m3/s.I følgeStatkrafter imidlertidhøyeflomtoppersomskalholdesoverflere
dager (5døgn),en driftsmessigutfordring,og Statkraftopplyserat dehar erfartvisse
tekniskeutfordringermedå slippede flomtoppersomfølgeravdagensreglement.
Statkraftvisertilat 200m3/s ikkeer testet ut tidligereogønskerderforflomtopppå
100m3/s i stedetfor200m3/s i perioden25—30.april.Dettevilogsågi en ikke
ubetydeligforskjelli produksjon(9,9GWh).1

Underprøvereglementeti perioden1998-2000ble det kjørtvårflommerpå 150m3/s.
Erfaringenvar at disseflommenevar for småtilå gi nok erosjoni plantedekkettil å
redusere begroingenoveråret.NVEmener derforat en flommåkuliminerepå 200
m3/sut avSuldalsvatnogha en varighetpå minstto døgnforå kunneha ønsket
opprenskendeeffekt.Avhensyntilproblemetmed økningi terrestriskbegroingantas
det å være avstor betydningå kjøre store flomtoPpermed en vissvarighet. I tillegg
sikres smoltutgangenmedvårflommer.Departementetleggeravgjørendevektpå
disseforhold,spesieltpågrunn avdenusikkerhetsomforeliggernår detgjelder
langtidsvirkningeneavvårvannføringen.Departementetslutterseg til NVEsforslag.

Vannførin sommer—fom1.7tom30.9
Statkrafthar foreslått30m3/sfra 1.7—10.7.Deretterøktvannføringtil 50m3/s fremtil
20.09(pendlingmellom30og 80m3/s).Fra 21.09—30.9foreslåsvannføringen
redusert til30m3/s.

NVEanbefaleren minstevannføringi perioden1.7—30-9på 60m3/s i snitt,og at
vannføringenpendlermellom40og 80m3/s etter nærmere fastlagtmønster.For å
sikregodefiskeforholdpå de ulikefiskevaldi elvamener NVEat det nødvendigmed
en relativthøy ogvarierendesommervannføring.Undersøkelserviserat fleksibel
vannføringgir bedrevandringsforholdforfiskenog en høy sommervannføringvil
ogsågi økte oppvekstarealerforungfisk.Sammenmed naturligtilsigsvariasjonfra
uregulertrestfeltmenerNVEat Suldalslågenvilfremståsomen relativtstor og
dynamiskelv,slikat elvakanfremtresomdet landskapsbildetden er i dalen.

Bortsettfra at enkeltehøringsinstanserønsker sommervannføringfra 1.juni,er
størrelsenpå ønsketvannslippingdelvisliktog delvisnoehøyereenn NVEsforslag.
Forslagettilsvarerogsåomtrentden sommervannføringsomslippesetter gjeldende
reglement.Departementetslutterseg tilNVEsforslagtil sommervannføring,
herunder forslagetomat en representantfor de fiskeberettigedekanjustere
pendlingsmønsteretså lengesnittvannføringenblir60m3/s, se nypostIIIbokstavb.

Høstvannførin o s leflommer- fom1.10—30.11
Statkrafthar omsøktet reglementmedlavvannføringpåhøsten innlagtkraftige
spyleflommeravkortvarighet.Rasktstigendeog synkendevannføringer fremmetpå
grunnlagavmaksimalerosjonseffekt.Lavvannføringer begrunneti farefor
tørrleggingavgyteområdeforørret vednedkjøringmotvintervannføringen.

Statkrafts egne beregninger som opplyst under møtet med fagavdelingen 5.11.09
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Bådesøker,NVEoghøringsinstanseneer enigi viktighetenavkraftigespyleflommer
i løpetavhøsten.Spyleflommenevilha en opprenskendeeffektgjennomutspylingav
mose,algerogfinsedimenterogbidrarogsåtil å forbedrehabitateneforungfisk.For
å ha godnok effekt,bør flommenevære på minst200m3/s.NVEforeslårat det
slippesto døgnflommeri perioden16.10—30.10i forbindelsemed naturligstor
avrenningfrarestfeltet.Enkeltehøringsinstanserhar anbefaltspyleflommerpå 300
m3/s.Departementetslutterseg tilNVEsforslag.Statkrafthar pektpå at det er fysisk
umuligå fåen så høyvannføringøversti Suldalslågenmed denkonsesjonsgitteHRV.

Selvomstor variasjoni vannslippingenmellomflomtoppenevilkunnemedføreen økt
utspylingseffekt,vilikkeNVEanbefaleat mangår ned til 10m3/s slikStatkrafthar
omsøkt.Sålavevannføringerpåhøsten er ikkeprøvdut, og det er en fareforat så lite
vannkan medførenegativevirkningerforbådefiskogbunndyr.Departementeter
enigi dette.Deter viktigå finneen balansertnedtrappingfra sommervannføringtil
vintervannføring.Detmåvære stor nokvannføringforat fiskenkankommeseg opp
elva.Deter ogsåviktigat nedtrappingentilvintervannføringikkeskjerfor tidligda
det er en god delfisksomvandreroppi løpetavoktober/november.Storlaksenmåfå
mulighettil å nå gyteplassenei helevassdraget,og NVEforeslåratvintervannføringen
starter 1.desember.Departementetstøtter forslagetomat det slippes50m3/s i
perioden1.10—15.10og35m3/s mellomflommeneog i periodenfremtil 14.11.Frem
til30/11slippes19m3/s.

Slippingav ekstravann —situasjonsstilpassedemanovreringsformål
NVEhar vurdertbehovetforå disponereen vissmengdevannfor slippi tilleggtildet
fastsattereglementsidenflerehøringsinstanserhar ønsketen slikmulighet.
Argumentetforet sliktvolumer at dette er enestemuligebufferdersomdetviserseg
at manøvreringsreglementetmedførerutilsiktedeskaderforlaksebestanden.

Statkraftanbefalerat det leggestil rette for stabileforholduten mulighetforbruk av
et slik"buffervolum",ogminneromrevisjonsadgangeni 2022.Statkraftvisertil at det
vilvære fagligvanskeligå avklaredenkortsiktigevirkningavet endelig
manøvreringsreglementog dermedogsåbruken avvannvolumet.Viderevildet trolig
værevanskeligforberørteparter å finnefremtilen omforentvannslippingdapartene
kanha ulikebehov.

ManøvreringsreglementetsomNVEhar foreslåtter et resultataven prosesshvor
ulikemomenterog argumenterer vurdertogveidmothverandre.Departementet
leggervektpå at det ikkeer noeveddet foreslåttereglementsomskulletilsi
utilsiktedeskaderforlaksebestandensammenliknetmedtidligereprøvereglement.I
tidligereprøvereglementsperiodenehar dessutenaldridetteekstravannvolumetblitt
utnyttetselvomdetvaråpningfor det i vilkårene. I likhetmed NVEkan
departementetderforikkese at det er behovfor en bufferi formavet ekstra
vannvolum,ogtilrårat mulighetenfor slikvannslippingikketas medi nyttreglement.
Departementetviserforøvrigtil at mulighetenforrevisjonavreglementetvil
foreliggealleredei 2022.
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Pendlingi sommerperioden
Det foreslåtte pendlingsmønster i perioden 1.7 - 30.9 kan justeres av en representant
for de flskeberettigede etter avtale med regulant.

Vannføringsreduksjoner
Alle vannføringsreduksjoner skal foretas med maksimalt 6 cm/t målt ved Stråpa.
Denne grensen ligger godt under 13 cm/t som er anbefalt for å hindre stranding.

Skadevirkningervedflom
Av hensyn til eventuelle skadevirkninger ved flom gis regulanten anledning til å
justere vannslippet fra Stråpa i forbindelse med smoltutvandringsflommen og
spyleflommene slik at det unngås vannføringer over 350 m3/s målt ved Lavika.

Hylenkraftverk
Da konsesjonen for utbygging av Ulla-Førre ble gitt 13. september 1974 ble det
bestemt at Hylen kraftverk ikke skulle kjøres i perioden 1. juni til 31. juli. Dette ble
begrunnet med at drift av Hylen kunne påvirke laksevandringen tilbake til
Suldalslågen. I årene fra 1998 har Hylen kraftverk vært i drift i juni og juli. Teoretiske
og praktiske undersøkelser har konkludert med at laksen ikke blir vesentlig påvirket
av drift ved Hylen kraftverk i sommermånedene.

Departementet er enig i at dagens restriksjoner for drift av Hylen kraftverk ikke
videreføres i det endelige manøvreringsreglement og slik at gjeldende reglement
punkt IV kan utgå. Uten restriksjoner er det naturlig at Hylen kraftverk vil kjøre så
mye som mulig for å hindre "flomtap" til Suldalslågen.

Vannføringi Ulla
Enkelte instanser har uttrykt ønske om at vannføring i Ulla skal inkluderes ved
fastsettelsen av et nytt reglement for Suldalslågen. Departementet slutter seg her til
NVEs tidligere konklusjon om at pålegg om minstevannføring i Ulla ikke kan
vurderes før det blir adgang til revisjon av Ulla-Førre utbyggingen i 2022.

Endring av reglement
Suldalslågen er et nasjonalt laksevassdrag. DN har et særlig ansvar for
lakseforvaltningen. Departementet finner det derfor riktig å formalisere direktoratets
adgang til å be om vurdering av endringer i reglementet dersom alvorlige, uforutsette
effekter på laksebestanden skulle oppstå, jf. manøvreringsreglementet post 4 Endring
av reglement. Tilsvarende vilkår ble for øvrig også satt inn i nytt
manøvreringsreglement for Altavassdraget.
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Vedlegg

Manøvreringsreglement for Ulla-Førre-anleggene

(Fastsatt ved kgl.res. x.x.x. Erstatter reglement gitt ved kgl.res. 13. september 1974

og midlertidig reglement fastsatt ved kongelig resolusjon O. mars 1998)

A. Reguleringer

Vatn

B1 •

Naturlig
sommer-



vannstand
moh.

Reguleringsgrenser
Oppd. Senkn.

Reg.
høydeØvre Nedre

moh. moh.

Øvre Storvatnet 
 975,0 1 055 950 80,0 25,0 105

Store Gilavatnet 
 1 045,5 1 055




9,5




Førrevatnet 
 975,5 1 055 970 79,5 5,5 85
Underknutevatnet 
 992,4 1 055 935 62,6 57,4 120

Andrevatnet 
 1 022,8 1 055 995 32,2 27,8 60

Tredjevatnet 
 1 031,3 1 055 960 23,7 71,3 95

Oddatjørn 
 936,1 1 055 930 118,9 6,1 125
Vestre Kaldavatnet 
 1 113,2 1 115 1 111 1,8 2,2 4

Skorpevadhøl 
 1 047,8 1 060 1 045 12,2 2,8 15

Bjørndalsvatnet 
 700,0 708 697 8,0 3,0 11
Vassbottvatnet 
 474,0 475 470 1,0 4,0 5
Oddetjørna 
 628,7 630 625 1,3 3,7 5

Stovedalsvatnet 
 827,0 830 790 3,0 37,0 40

Flottene 
 589,7 613 590 23,3




23

Mosvatnet 
 517,7 518,2 516,2 0,5 1,5 2

Sandsavatnet 
 602,3 605 550 2,7 52,3 55
Lauvastølvatnet 
 594,3 605 590 10,7 4,3 15

Suldalsvatnet 
 67,5 68,5 67 1,0 0,5 1,5

Høydegrunnlag, se bilag 3.1.2. i NVE-
Statskraftverkenes generalplan av november
1971.

Bortsett fra Suldalsvatnet utføres
dammene med faste overløp, og det regnes
med at vannstanden kan stige inntil i m over
øvre reguleringsgrense under flom. I
Suldalsvatn vil maksimale flomvasstander
ikke overstige det som ville forekommet i
uregulert vassdrag. Reguleringsgrensene
skal markeres med faste og tydelige
vannstandsmerker.

B. Overføringer.

a) Avløpene fra Bratteliåna ved øvre
Storvatnet (119,5), Krymleåna (22,8) og
Fossåna ved Store Gilvatnet (4,7), til
sammen 147,0 km2 nedbørfelter
overføres til Førrevatnet.

Avløpene fra Førrevatnet (82,3), vann k
1063 i Flottåna (1,9) og avløpene under a,
tilsammen 231,2 km2 nedbørfelt,
overføres til Oddatjørna.

Avløpene fra Pjåkevatnet (2,6) og 3 bekker
i Kvildalsåna (4,7) tilsammen 7,3 km2
nedbørfelt, overføres til tilløpstunnelen
for Saurdal kraftstasjon eller videre til
Blåsjø.

Avløpene fra Vestre Kaldavatnet (15,4),
bekk fra Novletjørna (4,5) og
Skorpevadhøl (86,2) tilsammen 106,1 km2
overføres til Blåsjø.

Avløpene fra Oddatjørn (68,5) og avløpene
under b) og d), tilsammen 405,8 km2
nedbørfelt, overføres via Saurdal og
Kvilldal kraftstasjoner til Suldalsvatnet.

Avløpene fra Brokadalen (6,1), bekk (1,8),
bekk fra Sprongavatna (11,9), Grasdalen
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(23,2), Bjørndalsvatn (5,6), felt i
Helgelandsåna (5,9), bekk (4,8),
Glommedalsfossen (557), fire bekker i
Glommedalen (1,9), Kvivatn (4,7), bekk til
Søråna (1,3), Fossånas restfelt (27,9)
overføres til Bjørndalsvatn. Sammen med
avløpene fra Sørånas restfelt gjennom
Stølsdals pumpeverk (8,0), Oddatjønnas
restfelt (1,3), Førreånas restfelt (8,0), bekk
(0,7), Holavatnet (3,5), Flottånas restfelt
(24,2), bekk (0,4) og Ulladalsånas restfelt
(56,4), tilsammen 203,3 km2 nedbørfelt,
overføres til Sandsavatn.

Avløpene fra Mosvatnet inklusive bekk fra
Gamlaskardvatnet (23,1) og 2 bekker (1,1)
gjennom Hjorteland pumpeverk, 3 bekker
(2,5) og bekk fra Heiavatnet (4,8),
tilsammen 31,5 km2 nedbørfelt, overføres
til Sandsavatnet.

Avløpet fra Sandsavatnet (58,2) og
avløpene under f) og g), tilsammen 293,0

km2 nedbørfelt, overføres via Kvfildal
kraftstasjon til Suldalsvatnet eller pumpes
opp i Blåsjø.

i ) Avløpet fra 69,3 km2 av Mostølsvatnets
nedbørfelt og videre fra 3 bekker (4,7),
Longavatnet (0,7), Dørlevatnet (1,9) og
Eivindsåna (10,0), tilsammen 86,6 km2
nedbørfelt, overføres til Lauvastølsvatnet.

Avløpene fra Gru;nnavatnets restfelt (25,5)

og Bjørndalen (0,8), tilsammen 26,3 km2
nedbørfelt, overføres til tfiløpstunnelen
for Kvilldal kraftstasjon.

Avløpet fra Lauvastølvatnet (34,3) og
avløpene under i) og j), tilsammen 147,2

km2 nedbørfelt, kan pumpes opp i Blåsjø.

2

FLOMVANNFØRINGER

I samtlige vassdrag med unntak av
Førreåna skal det ved manøvrering has
for øye at de naturlige flomvannføringer
så vidt mulig ikke økes.

OVERLØP FRA BLÅSJØ

Alt overløp fra Blåsjø kan slippes til
Førreåna.

SULDALSLÅGEN

Det skal slippes vann til Suldalslågen i
overensstemmelse med følgende
bestemmelser:

a) Følgende minstevannføringer skal
slippes ut av Suldalsvatn, målt ved
vannmerke 36. 11 Stråpa:
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Periode Vannslipp ved Utfyllende kommentarer
Suldalsosen

Finter eriode
1/12-10/ 4

Vår o orsommer
11/4-24/4

12 m3/s

20 ms/s




25/4-30/4 20-200 ms/s Vannføring økes til 200 m3/s i løpet av to døgn (25-




26/4 . Holdes 4 dø n 27-30/4 for så å bli redusert.
1/5-5/5 20 m3/s Vannførin en reduseres fra 200 til 20 m3/s.

5/5-14/5 20-100 m5/s Vannføring økes til 100 m3/s i løpet av to døgn (5-




6/5 . Holdes 7 dø n for så å bli redusert
15/5-30/6 42 m3/s




Sommer




1/7 - 30/9 60 ms/s Pendle mellom 40 og 80 m3/s. Det totale
slippvolum skal tilsvare et gjennomsnitt på 60 m5/s
i erioden.

Host
1/10-15/10

16/10-30/10

1/11-14/11
15/11-30/11

50 ms/s
35-200 m3/s

35 m3/s
19 m3/s

Innenfor perioden 16. oktober til 30. oktober skal
det slippes to flommer på 200 m3/s, begge med
varighet på 24 timer. Mellom og etter flommene
skal det sli es 35 m3/s.

Det foreslåtte pendlingsmønster i
perioden 1/7-30/9 kan justeres av en
representant for de fiskeberettigede
etter avtale med regulant.

Alle vannføringsreduksjoner skal
foretas med maksimalt 6 cm pr. time
målt ved Stråpa

Av hensyn til ev. skadevirkninger ved
flom skal vannføringen målt ved
Lavika ikke overstige 350 rn5/s. NVE
anbefaler derfor at regulanten gis
anledning til å justere vannslippet fra
Stråpa i forbindelse med smoltut-
vandringsflommen og spyleflommene
slik at man unngår vannføringer over
350 m3/s ved Lavika.

IV. KVILLDALSÅNA

I Kvilidalsåna skal det slippes vann
slik at vannføringen i tiden fra 1. mai til 


1. oktober ved utløpet i Suldalsvatn ikke
underskrider 0,5 m5/s.

V. MOSVATN

Mosvatn tappes ned tidligst mulig før
jul. Deretter kan vannstanden varieres
fram til lavvannsperiodens slutt mellom
kote 516,2 og 517,2. I vårflomperioden
mellom kote 516,2 og 518,2. I tiden etter
og frem til 1. september mellom kote
517,2 og 518,2.

VI. SANDSAVATN

Sandsavatn skal fylles snarest mulig
etter lavvannsperiodens slutt til kote 600
og kan ikke tappes under denne koten før
20. august. For øvrig kan vannslippingen
foregå etter behovet i Saurdal, Kvildal og
Hylen kraftstasjoner.



15

3. Protokollføring mv.

Det skal påses at flomløpene ikke
hindres av is eller liknende og at
reguleringsanleggene til enhver tid er i
god stand. Det føres protokoll over
manøvreringen og avleste vannstander.
Dersom det forlanges, skal også
nedbørmengder, temperaturer, snødybde
mv. observeres og noteres. NVE kan
forlange å få tilsendt utskrift av
protokollen som regulanten plikter å
oppbevare for hele reguleringstiden.

4. Endring av reglement

Dersom slipping etter dette reglement
medfører alvorlige, uforutsette negative
effekter for laksebestanden, så kan
Direktoratet for naturforvaltning be om
at en endring i reglementet blir tatt opp
til vurdering.

Viser det seg at slipping etter dette
reglement medfører skadelige virkninger
av omfang for allmenne interesser, kan
Kongen uten erstatning til
konsesjonæren, men med plikt for denne
til å erstatte mulige skadevirkninger for
tredjemann, fastsette de endringer i
reglementet som finnes nødvendig.
Forandringer i dette reglement kan bare
foretas av Kongen etter at de interesserte
har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist av forståelsen av dette
reglement avgjøres av Olje- og
energidepartementet.


