
 

 
Nyhetsbrev fra vannområdekoordinator – august/september 2020 
 
 
Ny utsettelse i høringen av reviderte vannforvaltningsplaner 
Vi har nettopp fått beskjed fra Vannregionmyndigheten om at det fra sentralt hold er bestemt at 
høringsperioden for de reviderte regionale forvaltningsplanene er utsatt, og for vår region skal skje i 
perioden 1. februar – 31. mai 2021. Opprinnelig skulle høringen ha startet 1. desember 2020. Dette 
betyr også at møtet i vannregionutvalget (VRU) som skulle vært avholdt 27. oktober, blir utsatt til 
slutten av november/ begynnelsen av desember. 
 
 
NVE har oversendt sine anbefalinger til reviderte konsesjonsvilkår for Hemsilreguleringen til OED 
NVE anbefaler at det innføres nye, moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen av 
Hemsilvassdraget. De nye vilkårene vil gi hjemmel til å pålegge bl.a. fiskeundersøkelse, fiskeutsetting, 
tiltak for bedring av fiskebiotoper og hindring av at fisk blir med vannet gjennom turbinene. NVE 
anbefaler at Hafslund E-CO pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag. NVE vil ikke 
anbefale pålegg om slipp av minstevannføring til Lauvdøla eller Dyrgja, eller tapperestriksjoner for 
Gyrinos-Flævatn. NVE vil heller ikke anbefale pålegg om landbru over Gyrinos-Flævatn, eller krav om 
næringsfond eller fond til opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv. Les mer her: 
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=5404&type=V-1 
 
 
Holsreguleringen - OED inviterte til befaring 19. og 20. august 
I forbindelse med at OED har mottatt NVEs anbefalinger til reviderte konsesjonsvilkår for 
Holsreguleringen, inviterte OED alle interesserte til en todagers befaring. Vannområdekoordinator 
deltok på den første befaringsdagen, og det var interessant å få se og høre om de ulike magasinene, 
hvordan de kjøres osv. OED opplyste om at de håpet å komme med en avgjørelse i saken nærmere 
jul. Les mer om anbefalingen fra NVE her: 
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=3088&type=V-1  
 

 
Befaring med OED, 19.08.2020 (Foto: E. Blixhavn) 

 
 
Tiltaksrettet overvåkning av elver i 2020 
8.-10. september var vi ute og samlet inn prøver av begroingsalger («grønske» på steiner) og 
vannkjemiprøver fra 23 ulike elver og bekker i vannområdet vårt. Lokalitetene var valgt ut på 
grunnlag av at vannforekomsten har status «moderat økologisk tilstand», der denne tilstanden er 
satt på bakgrunn av kunnskap om påvirkningsfaktorer i området, men man har ingen data som 
dokumenterer dette. Norconsult har fått oppdraget med innsamling og analysering av algeprøvene, 
mens vannområdet stilte med en feltassistent hver av de tre dagene. Prøvetakingen foregår blant  
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annet ved at man plukker ti steiner var ulike deler av elva/bekken, og børster et 8 x 8 cm område av 
hver stein med vann og en ren tannbørste over et blandekar, og deretter heller «vaskevannet» over 
på prøveglass og tilsetter konserveringsvæske. Det gjøres også undersøkelser med vannkikkert og tas 
prøver av ulike enkeltalger. Vi skal få resultatene av undersøkelsene i løpet av november. 
 
 

 
Innsamling av begroingsalger i Solheimselvi, ved Gulsvik. (Foto: E. Blixhavn) 

 
 

 


