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Hvilke utfordringer har vi?

• Disposisjon:
• Landbruk (både jord- og skogbruk)

• Avløp

• Hytteutbygging

• Vannkraft

• Fisk

• Fremmede arter

• Biologiske verdier



Jordbruk

• Samme problematikk som 
kystnære områder.

• Marin grense strekker seg inn 
til Dalen i Tokke, Seljord og 
Sauland – langt inn i landet.

• Vanskelig å måle 
påvirkningen i de store 
vannveier.

• Men i de mange bekker små 
har man dårlig tilstand for 
bunndyr og gjerne tilsvarende 
for fosfor og nitrogen.

• Er det bare landbruksdrift 
som har skylda?

• Det er årlige oppblomstringer 
av cyanobakterier i Norsjø

• Farris og Norsjø er viktige 
drikkevannskilder.



Intersepsjon 55 %

20% når røttene 

Skogbruk påvirker vann:

• Mer vann og raskere avrenning etter 

flatehugst

• Kantsoner

• Næringsavrenning 

• Tungmetaller

• Partikler



• Mange vannforekomster som påvirkes, men registrert med liten grad av påvirkning

• Kan ha stor påvirkning lokalt, men ofte lenge mellom hver gang





• Ingen tiltak lagt inn på skogbruk i Vestfold Telemark vannregion

• Forutsettes ivaretatt gjennom næringens egen skogstandard og 

kommunenes oppfølging av lov og forskrifter samt tilskuddsordninger



Avløp

• Nasjonale føringer – innen 2027 (33)

• De kommunale renseanleggene har god oppfølging av 
Driftsassistansen eller Fylkesmannen.

• Utfordringen er å komme i gang med opprydding av de spredte 
avløpene

• Mange av innlandskommunene mangler hovedplan/temaplan for 
vann og avløp.

• Mange av innlandskommunene mangler lokale forskrifter som gir 
hjemmel både for å sette krav utslippet fra private anlegg og 
muligheten til å ta gebyr for tilsyn.



Avløp

• Seljord kommune

• Hovedplan for vann og avløp 
på høring

• En god start

• Har startet kartlegging av 
spredte avløp

• Hjartdal kommune –
Russmarken avløpsanlegg









Vannkraft
Igangsatte revisjoner av 
konsesjoner:

• Tokke-Vinje reguleringen

• Sundsbarmkonsesjonen

• Hjartdølakonsesjonene

• Uvdalsvassdraget, Nore og Uvdal

• Gjuva-Vrenga, Flesberg

• Uste og Nes kraftverk, Nore og Uvdal

• Mystufoss, Rollag (omgjøring)

Innkalling til konsesjonsbehandling 
(§66):

• Hammerdalen (Silja-Farris)

• Eidet kraftverkene (Skien-Grenland)

• Skotfoss (Midtre-Telemark)



Vannkraft

• Nasjonale føringer for 
vannkraft fra 2014 gjelder

• Gir allikevel mulighet til å 
foreslå nye tiltak for 
kommende periode.

• Tiltakene som er lagt inn i det 
regionale tiltaksprogrammet 
er lagt inn av NVE, 
Miljødirektoratet eller 
Fylkesmannen.



Hovedpunkter fra anmodningsbrevet om 

konsesjonsbehandling av Fritzøe sitt vannkraftverk i 

Hammerdalen:

• Benytter § 66 i Vannressursloven.

• Utbedre fiskevandringen i selve Farriselva for både laks, sjøørret og ål.

• Et håp om å lage to-veis fiskepassasje ved

Farrisdammen for gjøre 

Siljan – Farrisvassdraget til et anadromt

vassdrag igjen.

• NVE behandler saken fortsatt.





Tokke-Vinje konsesjonen:

• Nær 5 TWH/år

• 17 reguleringsmagasin

• 27 regulerte elvar/elvestrekningar

Statkrafts kommentar til justerte revisjonskrav juli 2018:

• Alle krav om endringar i konsesjonsvilkår (minstevassføring, 

magasinrestriksjonar) blir avvist

• Krav knytt til vegar, båtutsett, merking, miljøfond og dekning av juridiske 

utgifter avvist

• Krav om fisketropp i Helveteshylen avvist, men seinare pålagt utgreidd

som naturforvaltningstiltak

• Krav om omløpsventil i Lio kraftverk avvist dersom det blir pålagt 

minstevassføring frå Vinjevatn





Naturforvaltningstiltak, jamfør standard 

konsesjonsvilkår:

• Endring av lausmassetersklar i Tokkeåi

• Utlegging av gytegrus

• Harving av elvebotnen i terskeldammar

• Opning av tidlegare avsnørte elveløp i elvedeltaet i 

utløpet av Tokkeåi

Friviljuge tiltak:

• Rapportar/naturfaglege undersøkingar

• Vass-slepp frå Lio kraftverk

• Gradvis nedtrapping ved redusert slepp frå Lio

• Terskeldammar og ombygging av Mosåi og nedre del 

av Bora



Vasskraftreguleringar i Aust-Telemark vassområde

• Møsvatn og Mår/Gjøyst
➢ Årleg produksjon 4 TWH (2,9 % av total kraftproduksjon), 

flaumdempingsmagasin

➢Store neddemte areal og magasin med store reguleringshøgder

➢3 av 4 tilløpselver i nordenden av Tinnsjå regulert

• Møsvasskonsesjonen fornya i 2015
➢Minstevassføring/biotoptiltak i Måna frå Rjukan sentrum til 

Tinnsjå

➢Endra manøvreringsreglement i Møsvatn

• Mår/ Gjøyst ikkje prioritert nasjonalt for 
revisjon

➢Naturforvaltningsvilkår i konsesjonen

➢Pågår arbeid med biotoptiltak i nedre delar av Mår og Gjøyst

➢Forslag om biotoptiltak i resten av Mårelva



Storaurestammen i Tinnsjå

• Største auren 12,9 kg (Tinndølbukta) 1975

• Regulering av Måna, Gjøyst, Mår og Tinnåe

• Trua 

• Verneforskrift innført av Fylkesmannen (forbud 
mot fiske i elveosa i gytesesongen for aure)

• Forbod mot meir enn 4 fiskekrokar pr. båt (1998)

• Tinn JFF stamfiskearbeid: 80 timar/ 0,55 liter rogn. 
Største ho-fisk 800 gram, sjeldan hann-fisk over 3 
kg). 

• Minstevassføring i Måna og biotoptiltak i Måna, 
Mår og Gjøyst

• Fisketrapp i Måna ved dam Dale??



Fremmede arter i vann i innlandet

• Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige 
utbredelsesområde.

• Karpe, suter, sørv, bekkerøye, gjedde, karuss, ørekyt, mort, krypsiv og 
vasspest m. fl.

• Noen arter er verre enn andre.

• Størst problem med vann nær vei, ift. utsetting av fisk.

• Viktig å være tidlig ute med å påvise fremmed art for å kunne iverksette 
tiltak.

• El – fiske og garnfiske i Heivannet som tiltak mot karpe.

• Miljø-DNA og El – fiske som metode for påvisning av arter.





Særlige biologiske verdier

• Elvemusling

• Edelkreps

• Laks

• Storørret

• Sjøørret

• Ål
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