
Fagrådet for fisk i Kvina. 

 

 

Bakgrunn: 

Vannforskriften pålegg norske styresmakter etablering av regionale forvaltingsplanar. 

 

Det pågåande arbeidet med tiltaksanalysar skal innan utgangen av 2013 munna ut i forslag til 

tiltaksprogram. Vannområdas forslag dannar, saman med innspel frå sektormyndigheitene, 

grunnlaget for den regionale forvaltingsplanen som i løpet av 2015 skal vedtakast i fylkesting 

og godkjennast av Regjeringa. Planperioden er 2016 – 2021. 

 

Utkast til tiltaksprogram for Sira Kvina vannområde vert utarbeidd i løpet av oktober - 

desember. Utkastet skal presenterast for kommunestyra / bystyra. Innan utgangen av året skal 

fyrste del av tiltaksprogrammet sendast Agder vannregion. Resterande del av 

tiltaksprogrammet vil bli oversendt omkring midten av februar 2014. 

 

Den vidare planprosessen vil deretter vera i regi av vannregionen, som på grunnlag av 

forslaga skal laga ein regional plan. Denne vil verta lagt ut på høyring 2. halvår 2014. 

 

 

 

Komande revisjon av konsesjonsvillkåra: 

NVE og Miljødirektoratet har den 02.10.2013 sluttført arbeidet med å prioritera revisjon av 

regulerte vassdrag i Norge ut frå målsetjinga om å oppnå størst mogeleg miljøgevinst med 

minst mogeleg krafttap. 

 

20 vassdrag i Agder er vurdert. 10 er prioriterte. 4 av desse med prioritetsklasse 1 (høg) og 6 

med prioritetsklasse 2 (lågare). 

 

I Sira-Kvina utbygginga er Åna Sira gjeven prioritetsklasse 1.  

Tonstadoverføringa og Kvina har fått prioritetsklasse 2. 

 

Tiltaka som er foreslått i rapporten er fylgjande for Kvina sin del: 

 

-Minstevannsføring frå Homstølvatn av omsyn til anadrom fisk. 

-Magasinrestriksjonar i Kvifjorden 

 

Anslått krafttap ved Q95, minstevassføring; Ved slepp av minstevannføring fra Homstølsvatn  

(Tonstad kraftverk) KT4 (> 100 GWh/år, < 5 % av samlet produksjon). Ein antek at 

betydelege  miljøforbetringar kan oppnås med vesentleg mindre krafttap. 

 

I rapporten er oversikt for Agder å finna på s 49, og fakta-arka frå s 124 og utover. 

 

 

 

 

Vurderingar: 

I møte i Fagrådet den 5.6.2013 vart tiltak vedr. fleire av påverknadane i vassdraget drøfta. 

Signalet frå Fagrådet var at det truleg viktigaste tiltaket for dette vassdraget var oppjustering 



av minstevassføringa. Andre viktige tiltak var det pågåande arbeidet med krypsiv og 

opprensking av sedimentsand i elvelaupet. 

 

Ein vil her vurdera hovudutfordringar og dei mindre utfordringane i dette vassdraget punktvis: 

 

Krypsiv: Hildegunn Lid Wiborg, Sira Kvina kraftselskap, utarbeidde i 2012 rapporten 

Krypsivkartlegging i Kvina. Det vert her opplyst om at problemvegetasjon av krypsiv er 

funne på 14 lokalitetar i Kvina. 13 av desse er i terskelbasseng. Totalt finnst det om lag 500 

dekar massivt krypsiv i Kvina 

 

I høve til enkelte andre elver på sør- og vestlandet, t.d. Otra i Setesdal, er ikkje Kvina blant 

vassdraga som har vore verst utsett for tilgroing med krypsiv. Ein fryktar at dette problemet 

kan bli større i framtida. 

 

Krypsivprosjektet i Kvina har gjennomført opprensking, klypping og spyling på fleire 

elvestrekningar. Ein set stor pris på arbeidet som vert gjennomført i dette prosjektet, og ser det 

som svært viktig at dette arbeidet vert vidareført. 

 

 

Ørekyt:  Denne fisken er i dag til stades i nedre delar av Kvina og Litleåna. Arten er ikkje 

blant dei opprinnelege fiskeartane i vassdraget. Næringsmessig er han ein konkurrent til laks 

og aure. Han har minimal verdi som sports- og matfisk. Av desse grunnar er ørekyten ikkje 

ein velkomen gjest i vassdraga.  

 

Det er pr i dag imidlertid ingen andre alternativ for å fjerna ørekyten enn rotenon-behandling 

av vassdraget. Pga konsekvensane av eit slikt tiltak, er ikkje dette eit realistisk alternativ.  

 

Sannsynlegvis må ein difor akseptera at ørekyten har kome for å bli i desse vassdraga. 

 

Avrenning frå landbruket og frå spreidte avlaup: Det har i løpet av førsommaren 2013 

vorte teke ut vassprøvar i Kvina for å avdekka evt. utslepp frå landbruk og spreidte avlaup. 

Vassprøvane er analyserte og ein avventar ein rapport som vil vurdera i kva grad denne type 

utslepp er eit problem i Kvina-vassdraget. 

 

Minstevassføring: Minstevassføringa i Kvina vart på konsesjonstidspunktet fastsett på 

grunnlag av berekningar utførte av ein hydrologisk sakkyndig oppnemnt i saka. Han berekna 

alminneleg lågvannsføring til 3,1 m3/s og minste naturlege vannføring til 1,3 m3/s. Begge ved 

Rafoss. Desse verdiane vart nytta til fastsetjing av minstevassføring. 3,1 kubikk om sommaren 

og 1,3 kubikk om vinteren. Minstevassføringa for sommaren er seinare auka til 3,7 kubikk. 

 

Fagrådet for fisk tok i brev av 13.01.05 kontakt med NVE og bad om at det vart foreteke ei 

berekning av alminneleg lågvassføring i Kvina v. Stegemoen for perioden 1937 – 1967. 

 

NVE berekna alminneleg lågvannsføring for denne perioden til 8,3 m3/s. Det vart også gjort 

ei alternativ berekning (vha programmet LAVVANN) som gav resultat 7,8 m3/s. Snittverdien 

blir 8,1 m3/s. 

 

På denne bakgrunn har det blitt framsett krav om at dei nyaste berekningane skal leggjast til 

grunn ved vurdering av framtidig minstevannsføring i Kvina. 

 



Sidevassdraga til Kvina er i mindre grad regulerte enn tilfellet er med Sira. Eit unntak i så 

måte er Austdøla. Ca 20 km2 av nedslagsfeltet til Austdøla er overført til tunnell. Strekninga 

på om lag 15 km mellom Eivindsvatn og samløpet med Kvina, nedstrøms av 

Homstøldammen, har i dag redusert vannføring. 

 

Minstevassføring i Kvina i dag korrigerast med kaldt oksygenfattig botnvatn frå 

Homstølmagasinet. 

 

Framtidig minstevassføring i Kvina bør regulerast med vatn frå Austdøla. Dette vil gje eit 

betre vatn enn det som i dag kjem frå Homstølsmagasinet og det vil medføra at ein også får på 

plass minstevassføring i Austdøla. 

 

Dersom Austdøla i periodar ikkje skulle føra nok vatn til å kunna oppfylla kravet til 

minstevassføring, må resterande vannmengde hentast frå Homstølmagasinet. 

 

Magasinrestriksjonar: 

Ved sida av minstevassføring i Kvina, er magasinrestriksjonar i Kvifjorden det andre tiltaket 

som er foreslått i den nyleg publiserte rapporten frå NVE og Miljødirektoratet. Bakgrunnen 

for dette tiltaket er turisme og DNT sine løyper: 

 

“Området ligger i Setesdals- og Sirdalsheiene og det går flere merkede stier både vinter og sommer langs flere 

av reguleringsmagasinene. DNT-hytte (Kvinen) ved nordsiden av Nesjen (Kvifjorden) som er knytepunkt for flere 
av stiene.” 

 

 

Forureining: Som ei fylgje av tidligare gruvedrift og massedeponi på Knaben har vatnet i 

Kvina gjennom lange periodar hatt høge nivå av fleire miljøskadelege stoff. M.a. koppar. Eit 

stort arbeid er no lagt ned i flytting og sikring av massedemponiet, og det er å forventa at 

framtidige vannprøvar gradvis vil visa minkande verdiar av desse stoffa. 

 

PH: Nedbøren som fell i Kvina sitt nedslagsfelt er i dag mindre sur enn tidlegare. I det 

langsiktige biletet er pH-en stigande i elva. Det er likevel langt igjen til vannet er godt nok for 

at laksen kan reprodusera. Kalking vil difor være naudsynt i mange år framover.   

 

Avsetjingsmassar i Kvina: Store mengdar sediment frå det tidlegare deponiet av sandmassar 

på Knaben er skylte ut og avsette nedover i Kvina. Enkelte stader har desse massane hopa seg 

opp og i nokon grad medført at kulpar og evjer har blitt borte. Både dei sandavsetjingar som 

ligg under vatn og dei som har bygd seg opp over normal vannstand har, etter som åra har 

gått, blitt dekka av sediment og planter slik at dei i dag er mindre synlege enn for nokre år 

sidan.  Fjerning av all denne massen er urealistisk, men det er ønskeleg å få fjerna ein god del 

av han. Dette både fordi han fleire stader har fylt opp kulpar i elva og fordi han i nokon grad 

inneheld miljøskadelege stoff.   

 

Forureinar er ikkje lenger eksisterande. Staten har stade for finansieringa av flyttinga av 

massedeponiet på Knaben for å hindra vidare nedskylling av massar. Ein ser føre seg at det i 

hovudsak må vera staten som også tek på seg det vidare arbeidet med fjerning av 

avsetjingsmassar i Kvina. Ein ser også føre seg at Sira Kvina kraftselskap i nokon grad bør 

bidra i dette arbeidet. Dette med bakgrunn i at det er pårekneleg at ein litt større andel av 

sanden hadde vore skylt ut av Kvina dersom ho ikkje hadde vore regulert.  

 

 



 

 

Framlegg til prioritering av vedtak: 

 

Ein legg opp til at dei forskjellige tiltak vert drøfta i møtet og at dei vert sette opp mot 

einannan og prioriterte. 

 

I den grad fagrådet kan sameinast om denne prioriteringa og om kva for mål som skal setjast, 

vil det vera gunstig.  

 

Skulle det råda usemje i Fagrådet, vil denne usemja verta teke med i referatet som skal 

sendast vidare. Dette gjeld både kva saka gjeld og kva for alternative forslag til vedtak som 

har vorte drøfta. 

 

Som eit utgangspunkt for debatt vert følgjande prioriterte liste foreslått: 

 

1. Oppjustering av minstevassføringa i Kvina. Vatnet hentast frå Austdøla. I dag 

korrigerast minstevannsføringa i Kvina med bruk av kaldt oksygenfattig botnvatn frå 

Homstøl-magasinet. Dette er vatn som er mindre naturlig i vassdraget enn vatnet som 

kan tilførast frå Austdøla. 

 

 Kostnadar dekkast av Sira Kvina Kraftselskap. 

 

 

2. Opprydding av Knabesanden i Kvina. 

 

 Kostnadar dekkast av staten ved Miljødirektoratet og av Sira Kvina kraftselskap 

 

 

3. Vidareføring eller evt. oppjustering av Krypsivprosjektet i Kvina. 

 

Ein tek utgangspunkt i at kostnadane dekkast gjennom ei vidareføring av eksisterande 

ordning med  Krypsivprosjektet på Sørlandet. 

 

 

4. Magasinrestriksjonar i Kvifjorden i sommarhalvåret. 

 

 Kostnadar dekkast av Sira Kvina kraftselskap. 

 

 

 

 

 

 

Tore Kvæven, 

Prosjektleiar Sira Kvina vannområde 

 

 

 


