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Vannområde Randsfjorden – Anmodning om innkalling til
konsesjonsbehandling for Lomsdalselva
Lomsdalselva er gyteelv for storørret fra Randsfjorden, en fiskestamme av nasjonal verneverdi, samt
leveområde for en stamme av elvemusling. Kraftverksdammen ligger langt nede i vassdraget, kun
noen hundre meter fra utløpet, og har fungert som fiskevandringshinder. Oppstrøms dammen er det
en lang og potensielt velegnet gytestrekning for storørreten. Kraftverket er privateid, utnytter et fall
på 4 meter og har en produksjon på 0,05GWh. Det er ikke krav til minstevannføring og det er liten
vannføring i elva forbi kraftverket i tørre perioder.
Vannområde Randsfjorden ber med dette om at NVE innkaller til konsesjonsbehandling etter
vannressurslovens § 66.
Søndre Land JFF har i samarbeid med Søndre Land kommune bygd fisketrapp forbi dammen. Det er
behov for et reglement som sikrer vannslipp til trappa og minstevannføring på strekningen mellom
dam og kraftverksutløp. Det er også viktig å få på plass et reglement som plasserer ansvaret for drift
og vedlikehold av trappa på kraftverkseier som den ansvarlige for miljøproblemet, slik at ikke dette
blir avhengig av dugnadsinnsats fra en frivillig organisasjon som Søndre Land JFF.
Tiltaket vil ha stor verdi for gytevandrende storørret, samtidig som det vil gi bedre tilgang på vertsfisk
for elvemuslingen. Elvemusling fra elva er plassert i kultiveringsanlegg for truede
elvemuslingbestander. Målet med kultiveringen er å kunne få frem småmuslinger som kan settes ut
og styrke den truede populasjonen.
Med tanke på at fisketrapp er etablert og det ønskede reglementet vil medføre minimalt
kraftproduksjonstap vil tiltaket ha stort nytte/kostforhold. Tiltaket ble, uten forklaring, fjernet fra
regional vannforvaltningsplan i forbindelse med departementets godkjenning. Sett i lys av at tiltaket
var gitt førsteprioritet av vannområdet og vannregionen, fremstår det som spesielt at det uten videre
diskusjon er fjernet. Vi ber om at NVE ser at det her er muligheter for å gjennomføre et enkelt tiltak
av stor betydning, fremfor å vektlegge at det ikke ligger inne i planen.

Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal,
Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Gausdal for gjennomføring av vanndirektivet i Randsfjordens
nedslagsfelt

Med hilsen,

Jarle Snekkestad
Styringsgruppeleder
Vannområde Randsfjorden

Håvard Lucasen
Prosjektkoordinator

Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal,
Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Gausdal for gjennomføring av vanndirektivet i Randsfjordens
nedslagsfelt

