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Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Rauavassdraget - kommentarer 

Vi viser til brev fra Gudbrandsdal sportsfiskerforening, Storørret Norge, Lillehammer 
sportsfiskerforening, Gausdal JFF og FNF-Oppland av 01.07.19 til NVE med krav om revisjon av 
konsesjonsvilkårene for Rauavassdraget og til NVEs brev av 26.09.19 til Gausdal kommune hvor det 
bes om kommunens kommentarer til revisjonskravet. Nedenfor vil vi gi vår vurdering av saken. 
 
Raua 
Raua er en del av Gausavassdraget. Gausavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging. Gausa 
inkludert Raua er gyte- og oppvekstelv for en storaurestamme fra Mjøsa. Bestandsstatusen for 
storauren i Gausa er lav som følge av mange vassdragsinngrep knyttet til vannkraft og flomsikring. 
Raua er svært viktig som gyteområde for storauren (se vedlagte kart). Den nytter strekningen opp til 
kraftverket. Overlevelsen av rogn og aureunger er imidlertid redusert som følge av perioder uten 
vannføring nedstrøms kraftverket. Kraftverket har ikke fungerende omløp som sikrer vannføringen 
ved driftstans og i perioder tappes det ikke vann fra det ovenforliggende reguleringsmagasinet 
Rausjøen hverken til kraftverket eller elva, slik at rekrutteringsstrekningen nedenfor kraftverket 
tørrlegges.  
 
Fylkesmannen støtter det fremsatte kravet om at konsesjonsvilkårene for reguleringen av Rausjøen / 
Raua kraftverk må revideres. Ved revisjonen må det sikres en kontinuerlig minstevannføring i Raua 
nedenfor Raua kraftverk, det må etableres omløpsventil som forhindrer brå vannføringsreduksjoner 
ved driftstans og dagens standardvilkår for naturforvaltning må gjøres gjeldende. Vi krever ikke 
minstevannføring i Raua på strekningen forbi Raua kraftverk. Vi krever ikke minstevannføring i Raua 
på strekningen forbi Raua kraftverk. Det er vår vurdering at miljøgevinsten av å innføre 
minstevannslipp på denne strekningen vil være begrenset sett opp mot tapet i kraftproduksjon. En 
vilkårsendring som beskrevet over vil etter vårt syn gi betydelige miljøforbedringer for 
storaurestammen i vassdraget med minimalt tap av kraftproduksjon. 
 
 
Follebu Bruk 
Lenger nede i Gausavassdraget har Follebu Bruk et elvekraftverk. Kraftverket har ingen 
vassdragskonsesjon, og følgelig ingen vilkår. Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfiske) har etablert fisketrapp forbi kraftverket og har tinglyst rett til å ha og vedlikeholde 
denne trappen. Trappen driftes og vedlikeholdes i praksis på dugnad av Gausdal JFF. Kraftverket har 
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en inntaksdam på tvers av elva, hvorfra driftsvannet ledes inn i en kanal fram til kraftverksinntaket 
(se vedlagte flyfoto). Når Gausas vannføring ikke overskrider kraftverkets slukeevne er strekningen 
nedenfor inntaksdammen tørrlagt. Fisketrappa fører opp til denne kanalen. Trappa brukes til 
oppvandring når strekningen nedenfor inntaksdammen er tørrlagt. Når det går mye vann over 
inntaksdammen kan fisk passere kraftverket i elveløpet og over inntaksdammen. Kraftverket har 
ikke sperreanordning som sikrer nedvandrende fisk mot å gå inn i kraftverket og ved enkelte 
vannføringer vil det også kunne være problemer med at fisk som passerer over inntaksdammen kan 
bli fanget i grus/steinør på nedsiden av dammen. Vi mener kraftverket bør kalles inn til 
konsesjonsbehandling og få fastsatt moderne vilkår hvor kraftverket overtar ansvaret for å sikre 
uhindret og trygg opp og nedvandring av fisk. Vi tror den beste løsningen vil ligge i å etablere 
sperreanordning som hindrer nedvandrende fisk i å gå inn i kanalen fram mot kratverksinntaket og 
å gjøre tiltak i elveløpet fra inntaksdammen og ned til kraftverksutløpet slik at denne strekningen 
fungerer som vandringsveg både opp og ned forbi kraftverket. Dette fordrer at det slippes 
minstevannføring på denne strekningen fra våren og fram til tidlig vinter (f.eks. 15.04 – 15.11). Vi 
mener derfor at kraftverket må kalles inn til konsesjonsbehandling og få vilkår om minstevannslipp, 
hjemmel for å pålegge tiltak i elvestrengen og standard naturforvaltningsvilkår. Follebu kraftverk og 
Raua kraftverk bør sees i sammenheng da forholdene ved Follebu kraftverk er viktige for vandringen 
til og fra Raua. 
 
Roppa 
Fylkesmannen deler NVEs syn om at det er naturlig å revidere vilkårene for reguleringene i Roppa 
samtidig med Raua. Betydningen av en revisjon av denne delen av konsesjonen er ikke like viktig 
som endring av vilkårene i Raua, men det vil være ønskelig å få modernisert standardvilkårene, samt 
formalisert en minstevannføring i Hynna mellom Hornsjøen og Ropptjern. En minstevannføring 
mellom magasinene vil ikke medføre produksjonstap, og i følge det vi har fått oppgitt av Eidsiva blir 
det i stor grad også praktisert å opprettholde en minstevannføring på strekningen i dag. 
Elvestrekningen mellom innsjøene fungerer som rekrutteringselv for aure fra Ropptjern. Eidsiva har 
nylig etablert fisketrapp på utløpet av Hornsjøen noe som forhåpentligvis på sikt vil føre til at 
elvestrekningen igjen vil bli rekrutteringsområde også for aure fra Hornsjøen. Vi vil ikke kreve 
minstevannslipp til Roppa fra Ropptjern, da vi mener miljøgevinsten vil bli begrenset sammenlignet 
med produksjonstapet som følge av et minstevannslipp.  
 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen anbefaler NVE å gjennomføre en revisjon av konsesjonen for reguleringen av 
Raua/Raua kraftverk og Roppareguleringen, samt kalle Follebu Bruk sitt kraftverk inn til 
konsesjonsbehandling. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Ola Hegge 
seniorrådgiver 
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