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Høringsuttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår
for Arnafjord- og Vikvassdraga
Vikja er nasjonal lakseelv
Vikja er ei nasjonal lakseelv. Nasjonale lakseelver skal ha særlig høy prioritet i forhold til
vassdragsrevisjoner og minstevannføring. Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29
nasjonale laksefjorder for å gi våre viktigste laksebestander en særskilt beskyttelse1.
Laksebestandene som inngår i ordningen, skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i
de nærliggende fjord- og kystområdene.
Bestandene som inngår i ordningen blir prioritert i arbeidet med å styrke villaksen, og følgende tiltak
inngår, der tema som konkret gjelder Vikja er uthevet:
-
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bekjempelse av Gyrodactylus salaris
restaurering av leveområder
revisjon av konsesjonsvilkår og
kompenserende tiltak i regulerte vassdrag
kalking og bestandsovervåkning
tiltak mot rømming av oppdrettslaks
bekjempelse av lakselus

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjorder/
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reguleringer i laksefisket

Laksetrapp, minstevannføring og andre miljøforbedrende tiltak i Vikja
Nåværende reguleringer har redusert anadrom strekning med 2/3 av den naturlige. FNF Hordaland
og FNF Sogn og Fjordane (heretter bare referert til som FNF) mener derfor at den opprinnelige
anadrome strekningen må reetableres, jamfør punktet om restaurering av leveområder i nasjonale
laksevassdrag, som vi har vist til ovenfor. For å oppnå dette kreves det bygging av ei laksetrapp ved
Hove kraftverk, og i tillegg kreves det et større vannslipp som er tilstrekkelig til at anadrom fisk kan
gjennomføre sin livssyklus i den reetablerte anadrome strekningen ovenfor laksetrappa.
I tillegg til minstevannføring, må etter vår mening regulanten pålegges andre miljøforbedrende tiltak.
Dette vil kunne være utlegging av stein for å gi fisken bedre skjul, eller tilføring av gytegrus der dette
mangler. NORCE LFI (Gabrielsen og Skår 2021) påpeker at produksjonen av fisk i Vikja er avhengig av
tilgangen til skjul i elvebunnen og gode gyteområder2. NORCE LFI skriver i samme rapport at
tilgangen til egnede gytelokaliteter kan være begrensende for fiskeproduksjonen i Vikja. Andre
formålstjenlige tiltak som må vurderes, er etablering av kantvegetasjon der dette er naturlig.
FNF krever et fast vannslipp på 500 l/s gjennom hele året. Dette kan fordeles med 250 l/s i
Seljestadelva og 250 l/s fra nåværende vannslipp fra Refsdalsdammen. På denne måten oppnås også
miljøforbedringer i Seljedalselva. Denne sideelva har et opprinnelig nedslagsfelt på 34,6 km 2, men er
sterkt regulert, og restfeltet er nå på kun 4,2 km2. Et vannslipp på 250 l/s vil gi en betydelig
forbedring for vannmiljø og naturopplevelser langs en mer eller mindre tørrlagt elvestrekning, og vil i
tillegg bidra med 50 % av vannslippet til Vikja, inklusiv hele den opprinnelige anadrome strekningen,
inklusiv reetablert del ovenfor Hove kraftverk.
Uregulert restfelt ovenfor Hove kraftverk i Vikje er om lag 13–14 km2. Dette restfeltet vil bidra
vesentlig til vannføringen på den reetablerte anadrome strekningen overfor ny laksetrapp ved
kraftverket. I perioder med nedbør eller snøsmelting vil restfeltet alene kunne gi en vannføring på fra
2–3 m3/s til langt over 10 m3/s i perioder med sterk nedbør eller stor snøsmelting. Kombinert med et
fast vannslipp på minimum 500 l/s, vil dette gjøre det mulig for laks og sjøaure å vandre opp og ned
til den reetablerte strekningen (via ny laksetrapp), slik at anadrom fisk naturlig kan reetablere seg på
hele den opprinnelige anadrome strekningen.
FNF mener at det er et åpenbart minimumskrav i et nasjonalt laksevassdrag som Vikja, at hele den
opprinnelige anadrome strekningen reetableres på en biologisk funksjonell måte som tillater vill
laksefisk å gjennomføre sitt naturlige livsløp.
Negative effekter av hurtige vannstandsreduksjoner må etter vår mening også være et tema i
vilkårsrevisjonen. Det må her innføres restriksjoner på nedtappingshastighet, i tråd med funn og
anbefalinger som har blitt presentert av f.eks. NINA (Bakken mfl. 2016)3. NORCE LFI (Gabrielsen og
Skår 2021) skriver også at «det bør gjøres en gjennomgang av hvor ofte Hove kraftverk får stans i
driften som fører til hurtig endring i vannføring ned til vannføringer under 2 m 3/s».

2
3

https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/handle/11250/2758917
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2391709
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FNF ønsker også å nevne terskler, som et inngrep i vassdraget, som har påvirket fiskehabitatet. Dette
er også en av påvirkningene som er nevnt i vann-nett4.

De øvrige vassdragene
Når det gjelder de øvrige vassdragene som er omfattet av den aktuelle vilkårsrevisjonen, støtter FNF
kommunene Vik og Voss sine innspill (ref. kommunens revisjonskrav) – av hensyn til naturmangfold,
landskap og friluftsliv.

Biotopforbedrende tiltak for fugl
Avslutningsvis ønsker vi å minne om at biotopforbedrende tiltak for fugl, f.eks. på strekningen
Klokkargarden-Kålhagen i Hopra, men også i Vikja bør vurderes. Se her vedlegg 1 for detaljer; som er
et innspill til aktuelle tema i krav om vilkårsrevisjon for Vik- og Arnafjordvassdragene, signert Vik Jaktog Fiskelag og NOF Sogn og Fjordane, i november 2016.
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Vennlig hilsen,
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Sogn og Fjordane
v/ koordinator Gunvar Mikkelsen (FNF Hordaland)
Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland og Forum for Natur og Friluftsliv Sogn og Fjordane er to samarbeidsfora
for natur- og friluftsorganisasjoner i Vestland fylke. Vi arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i
Vestland fylke.
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https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/070-20-R
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