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Gruppa drøfta dei forskjellige tiltaka som har kome på bordet. Resultatet av møtet vart: 

 

 

Tiltak som har fått 1. prioritet og som ei samla tiltaksanalyse-gruppe stiller seg bak: 

 

 Etablering av minstevassføring i Skreåna. Ved byggjing av dam og regulering av Ytre 

Skredåvatn vil dette tiltaket kunna gjennomførast utan at konsesjonsvatn vert nytta. 

Vatnslepp her er hovudsakleg tenkt gjennomført i sommarhalvåret. Vil også koma 

hovudløpet i Sira til nytte.  

 

 Opparbeiding av fiskeplassar i Sira. Brukarmål. Ein ser føre seg opparbeiding av 3 

fiskeplassar. T.d. på Sinnes, Lindeland og Tonstad. Minst ein av desse av ein slik 

standard at han kan nyttast av handicappa personar. 

 

 

 Biotopforbetrande tiltak i Sira. Sira-Kvina kraftselskap utarbeidar ein plan for 

biotopforbetrande tiltak. 

 

 

Tiltak som har 1. prioritet, men der det er dissens i gruppa. Representantane for Sira 

Kvina kraftselskap stiller seg ikkje bak desse tiltaka: 

 

 Minstevassføring i Ousdalsåna. 

 

 Minstevassføring i bekk mellom Indre og Ytre Rostølstjørn. 

 

 Minstevassføring i Lilandsåna. 

 

 Minstevassføring i Ljosdalsåna. 

 

 Minstevassføring i hovudløpet til Sira. 



 

 Magasinrestriksjonar i Valevatn / Gravatn. 

 

Vedrørande storleik på minstevassføring: I dei tilfella der fagrapportane frå Terrateknikk har 

tilrådingar når det gjeld vannmengdar, vil ein sjå det som ønskeleg å fylgja desse tilrådingane.  

I dei tilfella der det ikkje føreligg slike tilrådingar, kan alminneleg lågvannsføring vera eit 

utgangspunkt. Men det er ikkje konkludert på dette punkt ennå. 

 

Vedrørande magasinrestriksjonar i Valevatn / Gravatn: Ein har førebels ikkje spesifisert 

nærare kva magasinrestriksjonane bør omfatta. Signalet frå gruppa er at den køyringa ein har 

sett av dette magasinet i inneverande år, med svært låge magasin-nivå, ikkje er tilrådeleg. 

Dette går på utsjånaden til magasinet og at tilkomst blir avskoren for grunneigerar, sankelag 

og andre.  

 

 

Tiltak med 2. prioritet: 

 

 Prøveprosjekt med foring av fisk i eit vatn i Sira. 

 Prøveprosjekt med utskyting av måker i nordlege delar av vannområdet. 
 

For begge desse tiltaka må det gjennomførast ei konsekvensutgreiing og ein søknadsprosess før dei 

evt. kan gjennomførast. 

 

Bakgrunnen for tiltaket med foring av fisk er å sjå om ein på den måten kan oppnå fin fiskestorleik og 

dermed auka interesse for å fiska. 

 

Bakgrunnen for tiltaket med utskyting av måker er å reversera spreiinga av parasittar i 

fiskebestandane. 

 

 

Tiltak der ein avventar innstilling til etter nyttår: 

 

 Planar for opprensking i sedimentavsetjingar og tilgroing i og rundt elvelaupa.  

 

Ein ser føre seg at dette er tiltak som bør prioriterast, men ein avventar prioritering til Sira 

Kvina kraftselskap legg fram sine planar for desse tiltaka. Planane vil bli lagt fram innan 

årsskiftet. 

 

 

Tiltak som ikkje er prioriterte: 

 

 Minstevassføring i Skjerevassåna.  

 Minstevassføring i Smogåna. 

 Minstevassføring i Stølsdalsbekken frå Storetjødn til Lunde.  

 Reguleringsrestriksjonar i Svartevatnsmagasinet. 

 Reguleringsrestriksjonar i Kvifjorden. 

 

 

 

Tore Kvæven, prosjektleiar Sira-Kvina vannområde. 

Mob: 48 23 94 22. 


