
                                            08.06.2010  Strand i Rogaland 

  

  

Kommentar til feil i dokumentet " Revisjon av vilkår for konsesjonen gitt 
19.11.1948 for regulering og overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåna, 
samt regulering av Stølsåna mv." Dokumentet er NVE's innstilling til OED for 
vedtak av revisjonen. Tidspunkt for vedtak er ikke fastsatt pr i dag. 
Dokumentet er mottatt i OED 31.mars 2003 med nr 00/1587-5 

  

Jeg vil gjerne tillate meg å påpeke feil i innstillingen fra NVE som OED bør merke 
seg da disse feilene kan ha betydning for vedtaket. Av dokumentet kan en få inntykk 
av at det er bare laksefisket som har betydning for revisjonen, mens uttalene tar 
også for seg den naturmessige delen av hele vassdraget. 
  

På side 65 i tredje avsnitt i NVE sin innstilling står det:  
"Alle høringsuttalelsene går imidlertid ut på at det er vannføringen på den 
lakseførende strekningen som må sikres, dvs. nedenfor Nes." 
Det er feil å bruke ordet alle i denne sammenhengen. Det er i samme dokument 
uttalt i flere av høringsuttalelsene at også hele vassdraget og spesielt 
fossene (Granefossen, Hiafossane, Sendingsfossen og den 52 m høye 
Rykandfossen) må sikres med mer vann. 
  

På side 67 i tredje avsnitt er det likeså feil å hevde at "Landskapsbildet har ikke vært 
noe poeng i høringsuttalelsene ----." 
  

Side 10, pkt 1e, pkt1f og 2.1 Der setter Hjelmeland kommunestyre 28.02.2002 krav 
til revisjonen om at konsesjonæren skal sikre alminnelig minstevassføring lik 
alminnelig lavvassføring før regulering. Og det menes i hele området. 
 
Side 36, siste avsnitt og Side 37, nest siste og siste avsnitt. Stavanger Turistforening 
framhever hele landskapet i Viglesdalen. 
 
Side 38, tredje avsnitt i uttalen fra Naturvernforbundet i Rogaland omtales hele 
vassdraget og begynner med "Vi vil fremheve --------." 
 

Side 39, tredje avsnitt etter tilleggsutredningene omtales fossene mellom 
Viglesdalen og Nes og begynner med "Gjennom den bebygde del -------." 
 

Side 60, fjerde avsnitt: Fylkesmannen i Rogaland ber om at det innføres vilkår for 
alle deler av konsesjonen. 
 

Side 60, sjuende avsnitt: Fylkesrådmannen påpeker reduksjon av landskapsverdien i 
området med fossene. 
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