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DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Norges vassdrags - og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Deres ref Var ref Dato

09/00827-2 2 8 APR2009

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Fastsetdng av manøvreringsreglement for
regulering av Fjergen m.v. i Stjørdalsvassdraget i Meråker kommune

Ved kongelig resolusjon av 17. april 2009 er bestemt:

" I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917endres manøvrerings-
reglementet for Fjergen m.v. i Stjørdalsvassdraget, fastsatt ved kongelig resolusjon av
14.juli 1989,med endring av 18. april 1997,i samsvar med forslag inntatt i Olje-og
energidepartementets foredrag av 17. april 2009."

.1/. Til orientering vedlegges kopi av departementets brev av i dag til Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk, kopi av departementets foredrag i den kongelige resolusjonen av 17.
april 2009, samt kopi av endret manøvreringsreglement.

.//. De hitsendte dokumenter returneres.

Med hilsen

Harald Solli (eif.)
avdelingsdirektør  

tA, at.  :(
Anne Haug

)

seniorrådgiver

Postadresse Kontoradresse Telefon Energi- og Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass I 22 24 90 90 vannressursavdelingen Anne I laug
0033 OsIn Org no. Teletaks 22248923
http://wwv.oed.dep.no/ 977 161 630 21249588
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OLfE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Nord Trøndelag Elektrisitetsverk
7736 Steinkjer

Deres ref Vår ref Dato

09/00827-1 2 8 APR2009

Fastsetting av manøvreringsreglement for regulering av Fjergen m.v. i
Stjørdalsvassdraget

Ved kongelig resolusjon av 17. april 2009 er bestemt:

" 1medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 endres

manovreringsreglementet for Fjergen m.v. i Stjordalsvassdraget, fastsatt ved
kongelig resolusjon av 14. juli 1989, med endring av 18. april 1997, i samsvar med
forslag inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 17. april 2009."

.//. Til orientering vedlegges kopi av departementets foredrag i den kongelige resolusjonen
av 17. april 2009, samt kopi av endret manovreringsreglement.

Olje- og energidepartementet viser til følgende sitat fra Departementets vurdering i
resolusjonen vedrørende driftsvannforingen i Stjørdalselva i isleggingsperioden:

"Departementetfinner at isforholdenei Stjørdalselva ikke er til hinder for at
driftsvannføringen økes til 40 m3/s i isleggingsperioden.Detteforutsetter imidlertid,
somfremhevet av NVE, at det ikke er store mengder bunnis i strykpartiene og at det er
fritt løp helt tilfiorden. Det forutsettes ogsåkontinuerlig overvåkning og vurdering av
isforholdene."

e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Haug
seniorrådgiver

l'ostadresse Kontoradresse Teleton Energi- og Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 varuiressursavdelingen Anne Haug
0033 Oslo Org no. Telefaks 22246923
nup77~vned.deptoi 977 031 630 22219566
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IV Olje- og energidepartementets bemerkninger

Innledning
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har søkt om endelig fastsetting av
manøvreringsreglement for regulering av Ilergen m.v. i Sttørdalsvassdraget i Meråker
kommune i Nord-Trøndelag.

Gjeldende manøvreringsreglement ble gitt ved kongelig resolusjon av 14.07.1989. I
henhold til dette skal det slippes minstevannføring etter følgende program:

Torsbjørka mellom 0,1 og 0,5 m3/s
Dalåa mellom 0,2 og 0,8 m3/s
Tevla mellom 0,2 og 0,5 mVs

I det opprinnelige manøvreringsreglementet ble det bestemt at det i Stjørdalselva,
nedenfor sammenløpet med Funna, kunne aksepteres vannføring inntil 30 m3/s i
isleggingsperioden. Ved kongelig resolusjon av 18.04.1997 ble NTE gitt midlertidig
tillatelse til å øke driftsvannføringen i Stjørdalselva til 40 m3/s.

Det fremgår av post 2 i manovreringsreglementet at vannslippingen skal tas opp til
revisjon etter en driftsperiode på fem år.

Søknaden
Søknaden gjelder bestemmelser om minstevannføring i elvene Torsbjorka, Dalåa og
Tevla, samt krav til driftsvannføringen i Stjørdalselva i isleggingsperioden.

NTE søker om at minstevannforingen endres til:

Torsbjørka 0,1 m3/s hele året
Dalåa 01.10. —14.05:0,4 m3/s

15.05.—30.09:0,6 m3/s
Tevla 0,2 m3/s hele året

NTE søker om at vannføringen i Stjordalselva under isleggingsperioden fastsettes til 40
m3/s, så fremt det ikke er fare for isdammer i elven.

NVEs innstilling
Innledningsvis presiserer NVE at man kun har vurdert nivået for minstevannføringer i
Torsbjorka, Dalåa og Tevla, samt spørsmålet om driftsvannforingen i
isleggingsperioden i Stjordalselva. Det er bare disse forhold som kan tas opp til revisjon
nå. jfr. manovreringsreglementets post 2, siste ledd.

Når det gjelder minstevannforingen i Torsbiorkaanbefaler NVE minstevannforing på 0,1
m3/s hele året, slik det er sokt om. NVE har lagt vekt på at elven er påvirket av



tungnwtallforurensing og at den foruten beskjedent sportsfiske og noe utsetting av
laks, har ra brukerinteresser. Så lenge man ikke ljerner fontrensningskilden er det i
følge fagrapporten mye som tyder på at storrelsen på minstevannføringen er av liten
betydning. NVE peker også på at de fiskeribiologiske undersokelsene viser at verken
bunndyrmengder, biologisk mangfold eller fisketettheten ble vesentlig storre/bedre
ved minstevannforing opp mot prøveprogrammets øvre grense. På bakgrunn av dette
finner ikke NVE grunn til å legge opp til differensiert minstevannføring. Alminnelig
lavvannføring har NTE opplyst å være beregnet til 0,17 m3/s.

NVE anbefaler en minstevannføring på 0,2 m3/s hele året for Tevlasomom.søkt.I sin
vurdering har NVE lagt vekt på at det generelt er små brukerinteresser knyttet til elven,
og at det ikke kan dokumenteres en betydelig effekt av økt minstevannføring.
Alminnelig lavvannføring er beregnet av NTE å være 0,4 m3/s.

Minstevannføringen i Dalåa anbefaler NVE settes til 0,5 m3/s i perioden 1. oktober til
14. mai, og 0,8 m3/s i perioden 15.mai til 30. september. I vurderingen har NVElagt
vekt på at brukerinteressene knyttet til elven er vesentlig storre i forhold til
brukerinteressene knyttet til Torsbjørka og Tevla. I tillegg anses miljønytten å være
storst ved å prioritere høy minstevannføring i Dalåa fremfor de andre to. Den
differensierte minstevannforingen er anbefalt for å kunne ivareta årsvariasjoner.

NVEs forslag til minstevannforingene er satt ut fra en helhetsvurdering, hvor det er lagt
vekt på en kombinasjon av minstevannforinger, biotopjusterende tiltak og terskler for å
kunne sikre fortsatt fiskeproduksjon i elvene.

Når det gjelder ariftsvannørin eni Sførdalselvai isleggingsperioden anbefaler NVE at
denne settes til 40 m3/s, målt etter samlopet med Funna. NVE peker på at
værforholdene og driftsvannets temperatur er av spesiell viktighet for sammenhengen
mellom driftsvannforing og isforhold. NVE mener at under visse forutsetninger kan
driftsvannforing være på 40 m3/s deler av vinteren uten at isforholdene forverres.
Forutsetninger for en slik driftsvannforing er at det ikke må være vesentlige mengder
bunnis i strykpartiene, samt at det må være apent lop, helt ut til fjorden. Det apne lopet
må ikke være mindre enn halvparten av elvens bredde for å sikre fri transport av is og
vann. NVEviser også til at det i vintrene 1997-98og 1998-99,da det var tillatt med 40
m3/s driftsvannforing, var relativt få perioder med driftsvannforing på 40 m3/s, og at det
er kun i vannrike år at det vil være mulig å holde en driftsvannforing opp mot det
maksimale gjennom hele vinteren.

Horin *sinstansenes bemerkninger til NVEs inna
Nord- 7'røndelagMeskommunehar ingen merknader til innstillingen fra NVE.Meråker
kommune anbefaler at tillatelse til å øke driftsvannforingen i Stjordalselva gis for en
proveperiode og at man deretter vurderer hvorvidt endelig tillatelse okning bor gis. Når
det gjelder minstevannforingene i Torsbjorka, Tevla og Dalåa anses de for Torsbjorkas
og Tevlas vedkommende å ha blitt satt lavt i forhold til proveprogrammet. Det anbefales
derfor at elvene holdes under oppsyn og at minstevannforingene tas opp til vurdering



etter noe tid. Mittuverndepartementetslutter seg til DNs forslag og anbefaler at det
slippes mer vann i Tevla enn NVE anbefaler, nærmere bestemt 0,4 m3/s om sommeren
og 0,3 m3/s om vinteren. For Dalaa finner Miljøverndepartementet at den foreslåtte
minstevannføringen er tilstrekkelig, men anbefaler at perioden for
sommervannføringen utvides til å gjelde for perioden 1. mai til og med 14.oktober. For
Torsbjørka finner Miljøverndepartementet å kunne godta NVEs forslag til
minstevannføring. Miljøverndepartementet anbefaler at vedtak om driftsvannføringen i
Stjørdalselva utsettes inntil det foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag med hensyn
til den økte vannføringens virkninger på anadrom fisk.

Ore- o ener ide artementets vurderin
Departementet understreker innledningsvis at det kun er minstevannføringene i
Torsbjørka, Tevla og Dalåa, samt driftsvannføringen i Stjørdalselva i isleggingsperioden
som er gjenstand for vurdering.

Departementet vil bemerke at det er relativt stor forskjell på det krafttap de ulike
forslag til minstevannføringer representerer. NTEs forslag innebærer et krafttap på om
lag 16GWh/år. NVEs forslag innebærer et krafttap på om lag 19GWh/år, mens
Miljøverndepartementets forslag representerer et krafttap på om lag 25 GWh/år.
Samlet midlere produksjon i Funna, Meråker og Tevla kraftverk utgjør om lag 630
GWh/år. Selv om man på generelt grunnlag kan gå ut fra at jo større minstevannføring
som fastsettes, jo bedre forhold vil det bli for fisk i elvene, så følger det av den
fiskeribiologiske undersøkelsen at det i denne saken knytter seg store usikkerheter til
effekten av de ulike minstevannføringene. På denne bakgrunn legger departementet
vekt på at det fastsettes minstevannføringer som sammen med biotopjusterende tiltak
og terskler, skal sikre en fortsatt fiskeproduksjon i elvene. Det er samtidig viktig at
tiltakene konsentreres om de områdene hvor de vil ha best virkning. Mot denne
bakgrunn vil departementet gå inn for følgende minstevannforinger:

Minstevannorin i Tevla
Departementet registrerer at det er noe nenighet med hensyn til hvor stor
minstevannføringen i Tevla bor være, samt hvorvidt det bør fastsettes differensierte
rninstevannføringskrav for sommeren og vinteren. NVE anbefaler en minstevannføring
på 0,2 m3/s gjennom hele året. Miljøverndepartementet anbefaler en differensiert
minstevannføring med 0,4 m3/s om sommeren og 0,3 m3/s om vinteren.

Departementet viser til at datacne fra den fiskeribiologiske undersøkelsen ikke gir
grunnlag for å konkludere med hva som er tilstrekkelig minstevannføring for å
opprettholde en ørretstamme i elven. Det samme gjelder med tanke på hva som er
tilstrekkelig minstevannføring for å få klare endringer i faunasammensetningen.
Departementet legger avgjørende vekt på NVEs faglige vurdering, og finner at de små
brukerinteressene i elven og usikkerheten knyttet til effekten av større
minstevannforing ikke rettferdiggjør minstevannføring utover den som er foreslått av
NVE.



På bakgrunn av det ovennevnte finner Olje-og energidepartementet t anbefale en årlig
minstevannføring på 0,2 mVs.

Minstevannorin en i Torsb.orka
På grunnlag av høringsuttalelsene finner departementet grunn til å presisere at det nå
skal fastsettes et endelig manovreringsreglement også for Torsbjørka. Torsbjørka er
sterkt påvirket av tungmetallforurensing. Det er derfor få brukerinteresser knyttet til
elven. Den minstevannforingen NVE har foreslått på 0,1 m3/s er akseptert av
Miljøverndepartementet.

Olje- og energidepartementet støtter NVEs vurdering, og går inn for at
minstevannføringen i Torsbjørka settes til 0,1 m3/s.

Minstevannorin en i Dalåa
Det synes å være enighet om at en differensiert minstevannføring, med 0,5 m3/s om
vinteren og 0,8 m3/s om sommeren, vil være en god løsning for Dalåa. Spørsmålet her
er imidlertid lengden på de førskjellige periodene. Miljøverndeparternentet ønsker at
sommerperioden skal forlenges med en måned i forhold til NVEs forslag.

Olje- og energidepartementet viser til at de fiskeribiologiske undersøkelsene viser at
det er mulig å opprettholde store tettheter av ung laks med de av NVE foreslåtte
minstevannforinger, så fremt disse kotnbineres med biotopjusterende tiltak. Det er i
følge rapporten knyttet stor usikkerhet til snmltproduksjon og -utvandring. Selv om
resultatet fra de fiskeribiologiske undersøkelsene ikke gir noe klart svar på hvilke
minstevannforinger som vil gi de beste oppvekstvilkårene for fisk m.v., finner
departementet å ville følge anbefalingene fra fagrapporten og NVE om høye
minstevannforinger i Dalåa.

Tfirådingen om minstevannforingene i Torsbjørka og Tevla er satt ut fra en
helhetsvurdering der Olje- og energidepartementet har fulgt anbefalingene om at Dalåa
bor prioriteres. Departementer viser til Miljoverndepartementets onske om at
sommerperioden skal forlenges med en måned i forhold til NVEs forslag, og tilrår en
utvidelse av perioden for slipp av 0,8 m3/s i forhold til NVEs forslag.

Olje- og energidepartementet går derfor inn for at minstevannforingen i Dalåa settes til
0,5 mVs i perioden 15.øktober til 30. april, og 0,8 rriVs i perioden I. mai til 14. oktober.

Drifisvanncrin en i StOrdalselvai isleggingsperioden
NTE har søkt om å øke driftsvannforingen i Stjordalselva i isleggingsperioden fra 30
nY/s til 40 ritl/s.

NVE går inn for at det gis tillatelse til den omsøkte endringen. Meråker kommune og
Miljøverndepartementet ønsker at man venter med å fatte endelig vedtak om
driftsvannforingen inntil man vet mer om hvilke konsekvenser økningen vil ha for
fisken i vassdraget.



Den omsøkte driftsvannføringen har i lopet av proveperioden vært utprøvd både
vinteren 1997/98 og 1998/99, og isforholdene har blitt overvåket slik som forutsatt i
manevreringsreglementet av 14.07.1989,og i endringen av 18.04.1997.Den fremlagte
israpporten viser at ved gitte forutsetninger kan driftsvannforingen økes til 40 m3/s
uten at isforholdene forverres.

Departementet finner at isforholdene i Stjørdalselva ikke er til hinder for at
driftsvannføringen økes til 40 rn3/s i isleggingsperioden. Dette forutsetter imidlertid,
som fremhevet av NVE, at det ikke er store mengder bunnis i strykpartiene og at det er
fritt løp helt til fiorden. Det forutsettes også kontinuerlig overvåkning og vurdering av
isforholdene.

Når det gjelder enkelte av høringsinstansenes anbefaling om å utsette avgjørelsen av
driftsvannfwingsspørsmålet inntil fiskeribiologiske undersøkelser er gjennomført, vil
departementet peke på følgende. Både ved tillatelsen av 14.juli 1989og tillatelsen av 18.
april 1997ble det forutsatt at driftsvannføringen i Stjørdalselva skulle fastsettes med
endelig virkning etter at de forutsatte observasjoner og vurderinger av issakkyndige var
gjennomført. Departementet viser til at de undersøkelser som skulle danne grunnlaget
for fastsettelse av driftsvannføringen er gjennomført og finner ikke grunnlag for noen
ytterligere prøveperiode. Det er nå av hetydning å få fastsatt det endelige
manøvreringsreglementet som ble forutsatt da konsesjonen ble gitt i 1989.

Departementet har forståelse for de synspunkter som anføres med hensyn til
driftsvannføringen og dens eventuelle konsekvenser for anadrom fisk. Villaksen
påvirkes av et bredt spekter av aktiviteter som hører inn under mange ulike
sektormyndigheter, og enhver sektonnyndighet skal ivareta hensynet til villaksen i sin
bruk av egne virkemidler. Beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag sier at tiltak
ikke kan gjennomføres når de "forertil endring av naturlig vannforing, vanntemperatur,
vannkvalitet eller vandringsforholdpå lakseforendestrekning som er av nevneverdig
negativ betydningfor laksen".

411 Av søknaden fremgår at det kun i vannrike år vil være mulig å holde en vannføring på
40 m3/s i elven gjennom hele vinteren. I tillegg fremgår det at en økning i
driftsvannføringen i isleggingsperioden ikke vil føre til nevneverdige endringer i
vannføringene i Stjørdalselva i smoltutvandringsperioden. Det foreligger to
fiskebiologiske sluttrapporter (oppsunmwring) fra undersøkelser i lakseførende del av
Stjørdalsvassdraget (perioden 1990-2006)- Zoologisk rapport 2007 I og 2 utgitt av
NTNU. Disse undersøkelsene gir heller ikke noe grunnlag for å si at en økt
driftsvannføring fører til en forverring for laksen.

Olje-og energidepartementet finner på dette grunnlag å kunne fastsette endelig
driftsvannføring for Stjørdalselva etter samlopet med Funna, med de ovennevnte
forutsetninger. Departementet tilrår at driftsvannføringen i isleggingsperioden settes til
40 m3/s.



Pålegg om å gjennomføre undersøkelser knyttet til reguleringer i nasjonale
laksevassdrag for å bedre grunnlaget for vilkårsfastsetting, må ha hjemmel i
konsesjonen. Olje-og energidepartementet viser her til de alminnelige vilkår, jf.
konsesjonens post 19punkt II-IIIom DNs muligheter til å gi slike pålegg.

Blant forslagene til avbølende tiltak for å bedre forholdene for laks i vassdraget i
NTNUs sluttrapport, nevnes tiltak knyttet til smoltutvandring og tiltak som har til
hensikt å bedre leveforholdene i elva ved hjelp av henholdsvis lokke- og spyleflommer.
Manøvreringsreglementet er ikke gjenstand for revisjon nå, og lokke- og spyleflommer
kan ikke pålegges regulanten. Departementet bemerker imidlertid at konsesjonen fra
1989forutsetter at slipp av lokkeflommer etter behov kan avtales innenfor reglementet i
samråd med flskeinteressene, jf manøvreringsreglementet pkt 2, 7. ledd. Innenfor disse
rammer vil det kunne gjøres forsøk med lokke- og spyleflommer. Det vises for øvrig til
at konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet kan tas opp til revisjon i 2022.

Endrin er i manøvreri sre lementet
Departementet slutter seg for avrig til NVEs innstilling og går kun inn for mindre
justeringer av manøyreringsreglementet. På bakgrunn av det ovennevnte tilrår
departementet at manøvreringsreglementets post 2 gis følgende ordlyd:

"Det skal ved manøvreringen has for øye at naturlige skadeflommer så vidt mulig
ikke økes. Pumpingen til Fjergen starter fra 1.mai eller senest ved vårflommens
begynnelse etter denne dato, og det pumpes til minstevannstanden er kommet
opp i kote 512. Flomtapping skal foregå etter instruks som skal godkjennes av det
offentlige.

Tapping fra Fjergenmagasinet for kraftproduksjon i Tevla pumpekraftverk og
Meråker kraftverk skal innstilles fra 1. mai eller senest fra vårflommens
begynnelse etter denne dato. Tappingen kan igjen starte når vannstanden i
Fjergen er kommet opp til kote 512 eller senest fra I. august. Nødvendig tapping
fra Fjergen av hensyn til minstevannføringskravet 9,5 m3/s i Stjordalselva kan
likevel skje.

Reguleringsmagasinet i Tevla disponeres slik at magasinet under kote 354,50 kun
utnyttes ved forventet flom.

Det skal slippes minstevannforinger til berørte elvestrekninger, målt ved
slippestedet:

Torsbjørka 0,1 m3/s hele året

Dalåa 15.10.—30.04:0,5 m3/s og 1.05.—14.10: 0,8 m3/s

Tevla 0,2 m3/s hele året

Det skal likevel aldri slippes mer enn naturlig tilsig til hver av elvene.

I Stjørdalselva umiddelbart nedenfor samlopet nwd Funna, skal vannføringen aldri
gå under 9,5 m3/s. Dette garanteres med en automatisk forbislippingsventil i
Meråker kraftverk i tilfelle driftsstans.



Alle endringer i vannføringen skal skje ved myke overganger. Spesiell forsiktighet
må utvises ved reduksjon av vannføringen for at fisk i elveprofilets ytterkant skal
få tid til å trekke inn mot sentrum. I samråd med fiskeinteressene kan det innenfor
reglementet avtales slipping av lokkefiommer etter behov.

Fra isleggingen begynner skal vannføringen i Stjørdalselva være mest mulig
konstant eller være jevnt synkende. Enhver økning i vannføringen forutsetter at
det ikke må være vesentlige mengder bunnis i strykpartiene samtidig som det
åpne løpet i elven helt ut til fiorden, ikke må være mindre enn halvparten av elvens
bredde. Under disse forutsetninger kan en vannføring på inntil 40 rn3/s, målt
nedenfor samløpet med Funna, aksepteres."

I post 3 erstattes "NVE/Vassdragsdirektoratet" med Norges vassdrags- og
energidirektorat". Bestemmelsens siste ledd om krav til statsborgerskap for å forestå
manøvreringen utgår i tråd med praksis.

•

•



Manovrerhigsreglenwntlar regedering ar Fjergen ni. i i Stjordakrassdraget

(fastsan ved kgl.res. 17. april 2009, erstatter reglement av 14. juli 1989)

A. Reguleringer

Normal vst. HRV LRV Reg.hoyde
Magasin m o.h. m o.h.


 Hallsjoen 613,00 605,80 7,20

 Fjergen 514,00 498,00 16,00

 Skurdalssjoen 694,50 688,00 6.50

 Tevla 358,50 350,00 8,50

 Funnsjoen 442,00 430,50 11,50

Hovdene referer seu til
Vassdragsnivellement 269. 270 og 271
tta 1926. Reguleringsgrensene skal
markeres ved thste og tydlelige

annstandsmerker som det v ffent lige
godkjenner.

13.Overforinger:
Avlopet fra Skurdalssjoen (24,5 knY).
Skurdalsaa ost (3.8 Storbekken
14.3 kni2), Storkjerrinuaa (12,9 krn2),
Litlkjerringåa (11,8 km2) og Litlga ( I 1,5
knY) fores inn på drittstunnelen til
Te‘ la pumpekraftverk.

Avlopet fra Torsbjorka (70,4 km-).
Foss tuna (27.9 km2) og Dalga t I63,3
km2) overtbres til magasin evla og kan
der fra pumpes videre til hjergen

Det skal ed mano‘reringen has fOr (hre
at naturlige skadellommer så \„idt mulig
ikke okes Pumpingen ni I-jergen starter
fra I . mai eller senest ved årtlommens
beur ttnekte etter denne dato. ott det

pumpes til minstevannstanden er
kommet opp i kote 512.

Homtapping skal thregg etter instruks
som skal godkjennes av det oftent lige.

Tapping fra Fjergenmagasinet tbr
kratiproduksjon i 1ev la pumpekrativerk
02 Aleraker kratIverk skal innstilles fra
1. mal eller senest fra vartlommens
begynnelse etter denne dato.

-rappingen kan tgjen starte når
annstanden i [jergen er kommet opp t 1

kote 51 2 eller senest fra I. august.
1\khlvendig tapping fra Fjergen av
hensyn til minstevannforingskravet 9.5

s i Stiordalselva kan likevel skje.

Keuuleringsmagasgiet i 1e1/41a
disponeres slik at magasinet under kote

54.51) kun utnyttes ‘ed forventet tlom.

Det skal slippes minstevarmlbringer td
herorte ely est rekninger. malt ved
slippestedet:



Torsbjørka 0,1 mis hele året

Dalåa 15.10 —30.04: 0,5 m3is og
01.05 —14.10: 0.8 m3's

Tevla 0,2 m3/s hele året

Det skal dog aldri slippes mer enn
naturlig tilsig tif hver av elvene.

I Stjørdalselva umiddelbart nedenfor
sammenløpet med Funna, skal
vannføringen aldri gå under 9,5 mi/s.
Dette garanteres med en automatisk
forbislippingsventil i Meråker kraftverk
i tilfelle driftsstans.

Alle endringer i vannføringen skal skje
ved myke overganger. Spesiell
forsiktighet må utvises ved reduksjon av
vannføringen for at fisk i elveprofilets
ytterkant skal få tid til å trekke inn mot
sentrum. I samråd med fiskeinteressene
kan det innenfor reglementet avtales
slipping av lokkeflommer etter behov.

Fra isleggingen begynner skal
vannføringen i Stjørdalselva være mest
mulig konstant eller være jevnt
synkende. Ehver økning i vannføringen
mens det er is i elva hør unngås. Under
disse forutsetninger kan en vannfOrmg
på inntil 40 m3/s, målt nedenfor
sammenløpet med Funna, aksepteres.

3.
Det skal påses at tlomløp og tappeløp
ikke hindres av is eller lignende og at
reguleringsanleggene til enhver tid er i
god stand. Det føres protokoll over
manøvreringen og avleste vannstander.
Dersom det forlanges, skal også
nedbørmengder, temperaturer. snødyhde
m.v. observeres ou noteres. NVE kan
forlange å få tilsendt utskritt av
protokollen som regulanten plikter å
oppbevare for hele reguleringstiden.

4.
Viser det seg at slippingen etter dette
reglement medfører skadelige
virkninger av omfang for allmenne
interesser, kan Kongen uten erstatning
til konsesjonæren, men med plikt for
denne til å erstatte mulige
skadevirkninger for tredjemann,
fastsette de endringer i reglementet som
fmnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare
foretas av Kongen etter at de
interesserte har hatt anledning til å
uttale seg.


