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1 Konsesjonene 

1.1 Oversikt og virkemåte for gitte konsesjoner og tillatelser 
 
I tabellen nedenfor er samlet alle de konsesjoner og tillatelser som berører Aurautbyggingen og 
takrenneoverføringen. Dokumentene markert med uthevet skrift er dokumenter som inneholder 
gjeldende tillatelser/konsesjoner og manøvreringsreglement. Finnes i Vedlegg 8.1 i fulltekst 
 
Opplysningene er hentet fra NVEs Internettsider.  
 
Tabell 1. 
 
Dato for 
konsesjon 

KDB-nr (NVE 
system) 

Omhandler 

22.12.1913 1645 Erv. og reg. av Aura, Mardøla, Lilledalsvassdraget 
10.09.1918 1630 Fristforl. for reg.i Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget 
14.06.1918 1601 Fornyelse av reg.kons. i Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget 
28.09.1923 1554 Ytt. fristforl., Aura, Mardøla, Lilledalsvassdraget 
27.06.1930 1504 Ytt. fristforl. vedr. Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget 
30.05.1952 1927 Manøvreringsreglement for statsreg. av Aura  Lilledalsvassdraget 
31.07.1953 831 Statsregulering av Aura og Lilledalsvassdraget m.v 
04.07.1958 453 Statsreg. av Aura og Lilledalsvassdr. - Endring av vilkår vedr. 

rydding av trær.  
10.07.1959 463 Overf. av Leipåna, Breimega, Bøvra, Høvla til Aursjø og 

Lilledalsv 
14.10.1966  Planendring. Endret regulering Holbuvatn 
10.08.1982 726 Frafall av reguleringstillatelse for Torbuvatn i Lilledalselva 
 
 

1.1.1 Hovedkonsesjonen fra 1953 
Hovedtrekkene i utbyggingen og de nedbørsfelt som inngår er vist i Figur 1. 
Hovedmagasinene er Aursjøen og Osbumagasinet, Reinsvatnet er et mindre magasin. Elvene 
Kløvåna, Stordalsåna, Skarvdalsåna og Langdøla tas inn ved hjelp av bekkeinntak. Skarvdalsåa føres 
gjennom en 850 m lang tunnel over til en dalsenkning mot Langvatn, som er en del av 
Osbumagasinet. Osbu kraftverk nytter fallet fra Osbumagasinet til Holbuvatnet, som er 
inntaksmagasin for Aura kraftverk. Vannet går deretter i tunnel 16 km nordover før det fordeles på rør i 
sjakter ned til syv turbiner i Aura kraftverk på Sjølseng. Reinselva og Langdøla føres inn i 
driftstunnelen. Den siste av turbinene i Aura kraftverk ble satt i drift i 1956.  
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Figur 1. Nedbørsfelt som inngår i tillatelsene fra 1953 og 1959 

 

1.1.2 Takrenneoverføringen i 1959 
I 1958 vedtok Stortinget det såkalte Takrenneprosjektet. Konsesjonen ble gitt til å overføre elvene 
Leipåna, Breimega, Bøvra og Høvla samt noen mindre bekker til Aursjø og Litledalsvassdraget (kgl 
res 10.07.59). Med unntak av Bøvra ble bekkeinntakene for å samle vann til takrenneoverføringen 
bygget ferdig i 1966. 
 

1.1.3 Endringer i konsesjoner i ettertid 
Ved kgl. res. 04.07.58 (jf. vedlegg) ble post 9 i reguleringsbestemmelsene endret. Post 9 omhandler 
ryddevilkår (trær og busker) i magasinene. 
 
Den 12.11.1960 søkte NVE - Statkraftverkene, (senere Statkraft) om å utsette overføringen av Bøvra 
til Aursjø og Litledalsvassdraget. Begrunnelsen var at det var overskudd av sommerkraft og de 
kalkulerte utbyggingskostnadene ved Bøvra-overføringen var så høye i 1960 at det medførte direkte 
tap for kraftverket. Bøvra ble tatt inn så sent som i 1999 ved å bygge en sperredam ved Ettare 
Bøvervatn og overføringstunnel til Breimega. 
 
NVE – Statkraftverkene kunngjorde 28.10.1977 at en planla økt oppdemming av Aursjøen med inntil 9 
m knyttet til en ombygging av dammen. Planene ble lagt til side i 1981 da økonomien i prosjektet var 
usikker. I forbindelse med planene ble det utført en rekke vitenskapelige undersøkelser, og noen av 
disse er med i litteraturlista. 
 
Kgl. res. av 31.07.1953 omfattet også reguleringstillatelse for Torbuvatn, men denne ble opphevd av 
OED i brev datert 18.10.1982 (jf. Vedlegg 8.1). Begrunnelsen var at det ikke hadde blitt foretatt annen 
regulering enn en liten senking siden anlegget stod ferdig, og Torbuvatn var det eneste vannet i 
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området som ikke var vesentlig berørt av vannkraftutbyggingen. Dessuten var Torbuvatn et godt 
fiskevann og det var bygd flere hytter rundt vannet i den senere tid. Frafall av reguleringen ble dermed 
gjort ut i fra frilufts- og naturvernmessige hensyn. Dette medførte at et magasinerings-potensiale på 
nesten 18 Mm3 ikke inngår i dagens regulering. 
 

2 Aurautbyggingen 
I Figur 2 er vist et kart over Aurautbyggingen. Det er her også satt på reguleringsgrenser for 
magasinene samt anleggsveier knyttet til Aurautbyggingen. I Vedlegg 8.2 finnes i alt 14 kart som viser 
området mer i detalj. 
 

2.1 De tekniske anlegg 
Det er bygget 4 dammer; Aursjødammen, Osbudammen, Holbudammen og Reinsvatndammen. 
Aursjødammen er den største, det er en steinfyllingsdam med plankedekke på vannsiden som 
tetningsflate. Plankedekket vil bli skiftet ut med betong iløpet av 2006. Dammen var ferdig i 1957. 
Siden er det utført flere utbedringsarbeider på dammen, bl.a bygging av bølgebryter på damkrona. 
Osbudammen er en steinfyllingsdam som ble bygget med plankedekke som tetning. Plankedekket ble 
her skiftet ut med betong i 2003-04. Dammen var ferdig i 1958. Reinsvatndammen er også en 
steinfyllingdam, men med morenetetning. Den ble tatt i bruk i 1964. På midten av 1990-tallet ble det 
utført omfattende ombygningsarbeider på dammen, bl.a med ny steinplastring. Holbudammen er en 
betongplatedam som var ferdig i 1954. 
 
Det er sprengt følgende tunneler:  
1953-konsesjonen: Mellom Gautsjøen og Grønningen for å kunne senke Gautsjøen. Mellom Aursjøen 
og Stordalsåa for å overføre Stordalsåa. Mellom Aursjøen og Kløvåa for å overføre Kløvåa. Mellom 
Aursjøen og Sandvatn for å overføre magasinvann. Fra Skarvdalsåa til Purktjønnin for å overføre 
Skarvdalsåa til Osbumagasinet og fra Holbuvatn til Aura kraftverk. 
 
1959-konsesjonen: ”Takrennetunnelen” fra Kløvåa til Breimega for å overføre følgende bekker; 
Breimega, Løypåna, Tverrbergbekken, Indre og Ytre Seljefonnbekken, Kløvåna 1B og Kløvåna 2. 
Dessuten en tunnel for å overføre Høvla til Breimega og en tunnel for å overføre Ettare Bøvervatnet til 
Breimega. Ved alle bekkeinntakene er det laget en liten sperredam over bekkeløpet og et 
ristarrangement for å hindre at stein fra bekkene kommer inn i tunnelene.  
 
Det er bygget inn ventiler og luker for å kunne stenge vannstrømmen i tunnelene på følgende steder: 
Ved inntakene i Gautsjøen, i Aursjøen, i Osbuvatnet, i Holbuvatnet og oppstrøms trykksjakta til Aura 
kraftverk. 
 
Totalt utsprengt tunnellengde knyttet til Aurautbyggingen er ca 35 km. 
 
Det er bygget to kraftstasjoner; Osbu og Aura kraftverker. Osbu kraftverk nytter fallet mellom Osbu- og 
Holbumagasinene. Stasjonsbygningen er i betong og har en francisturbin med slukeevne 45 m3/s. 
Midlere årsproduksjon er 80 GWh. Aura kraftverk nytter fallet mellom Holbumagasinet og ned til ca 5 
moh. Stasjonen ligger i fjell og har 7 turbiner med tilsammen slukeevne på 45 m3/s. Det er 7 
peltonturbiner. Midlere årsproduksjon er 1623 GWh.  
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Figur 2. Kart over Aurautbyggingen 
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2.2 Berørte vassdragsområder  
Elva Aura hadde før utbyggingen sitt utspring i innsjøen Gautsjøen. Fra Gautsjøen var det en kort 
elvestrekning ned til neste innsjø som hette Grønningen og fra Grønningen var det igjen en kort 
strekning ned til Aursjøen. Se detaljkart H i Vedlegg 8.2. Mer opplysninger om disse innsjøene finnes i 
tabell 4.1 
 
Aursjødammen er bygget ca 1 km nedenfor Aursjøens naturlige utløp. Aura starter i dag nedstrøms 
Ausjødammen ca 825 m oh. Elveløpet går først ca 7 km i bunnen av en åpen paleisk dal. Så følger en 
ca 2 km strekning hvor elveløpet får gradvis mer gjuvkarakter inntil elva når Aurstaupet som er en ca 
100 m høy foss. Nedstrøms Aurstaupet går elva ca 3,5 km i et trangt dalføre med stryk og mindre 
fosser ned til og forbi gårdene Finnset, ca 200 moh, se detaljkartene I og K. På strekningen fra 
Aursjøen til forbi Finset består elveleiet hovedsakelig av fast fjell eller grove stein.  
 
Videre nedover ca 3,5 km mot Litle Eikesdalsvatnet (139 moh) renner Aura roligere i et elveleie 
hovedsakelig med grus og mindre stein, se foto i Vedlegg 8.3. På denne strekningen er det erfart at 
noe av vannføringen forsvinner i grunnen og elveløpet kan se helt tørrlagt ut i lavvannsperioden, selv 
om det måles vannføringer på 0,5 – 1 m3/s nedstrøms. Litle Eikesdalsvatn er ca 1,8 km langt, nær 
utløpet av vatnet ligger vannføringstasjonen 104.1 Litle Eikesdalsvatn. Nedstrøms vatnet går Aura 
igjen i et storsteinet strykparti før elva flater ut og renner roligere ned mot Eikesdalsvatnet. Det er ca 
3,5 km fra Litle Eikesdalsvatnet til Eikesdalsvatnet, se detaljkartene L og M. På hele strekningen fra 
Aursjødammen til Eikesdalsvatnet får Aura gradvis økende vannføring fra de uregulerte restfeltene på 
begge sider av Eikesdalen. 
 
Eikesdalsvatnet, 22 m oh, er en typisk fjordsjø omgitt av høye og bratte fjell på begge sider. Sjøen er 
ca 18 km lang, overflatearealet er 23 km2 og største målte dybde er 155 m. Målestasjonen 104.1 
Eikesdalsvatnet ligger ca 1,5 km oppstrøms utløpet. 
 
Eira starter i utløpet av Eikesdalsvatnet og strekningen ned til utløpet i Eresfjorden ved Nauste er ca  8 
km. Elva har et jevnt fall på strekningen og elveløpet går i løsmasser som består av glasifluviale og 
marine avsetninger. Elvebunnen veksler mellom finere siltsedimenter og grovere gruspartier. Se 
detaljkart A og foto i Vedlegg 8.3 
 
Litledalselva hadde sitt naturlige utspring i Sandvatnet, 836 moh, det innerste av de tre vatna som i 
dag utgjør Osbumagasinet. I dag er det først helårlig vannføring i elveleiet fra utløpet av Hallarvatnet, 
579 moh. Fra Hallarvatnet går elva vekslende mellom sterke stryk og et flatere mellomparti ned til 
Litlevatnet 236 moh. Litlevatnet drenerer inn i løsmassene nedstrøms vatnet og i lavvannsperioder kan 
vatnet omtrent bli tørt. Også det 2,5 km lange Dalavatnet drenerer gjennom en ur/grovsteina morene 
og har ikke synlig utløp. Selvreguleringen av Dalavatnet fører til at vannstanden synker opptil 8 meter 
gjennom kalde og tørre vintre. Ved Dalen samler vannet seg igjen i overflaten og renner videre i jevne 
fall ned til utløpet i Sunndalsfjorden. Denne elvestrekningen er på 7,5 km og elveleiet består 
hovedsakelig av grus og stein.  
 
Bøvra har sitt utløp fra Ettare Bøvervatnet (1303 moh) som er overført til Aursjøen. Nedenfor Ettare 
Bøvervatnet går elva over en åpen høyfjellvidde hvorfra flere småbekker samles i Bøvervatnet på 
1028 moh. Fra Bøvervatnet går Bøvra i et nedskåret bratt løp nedover dalsiden til Bjorli hvor den løper 
sammen med Rauma på ca kote 570.  
 
Opplysninger om nedbørfeltstørrelser og vannføringer for alle elvene finnes i kap. 3.2. 
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3 Hydrologiske forhold 

3.1 Vannstander i magasiner 
Vannstanden måles nå i tre av magasinene ved hjelp av trykkmålinger og i et magasin (Holbu) med 
flottør. Dataene fjernoverføres fortløpende til Statkrafts driftsorganisasjon. Tidligere var det manuell 
avlesning av vannstanden.  
 
I figur 6-8 i kap. 4.2 er vist vannstandene i magasinene i perioden 1996 – 04 og gitt noen 
kommentarer. 
 

3.2 Vannføringer i elver  
Det foreligger vannføringsmålinger fra elvene Eira, Aura og Litledalselva fra både før og etter 
utbyggingsperiodene. I Eira ble vannføringstasjonen 104.2 Eikesdalsvannet opprettet allerede i 1902. 
Det som måles er vannstanden i Eikesdalsvatnet og denne verdien relateres til vannføringen ut av 
Eikesdalsvatn gjennom en oppmålt vannføringskurve. Vannstandene er blitt målt på samme stedet i 
hele perioden, men målemetodikk og hyppighet er endret. Fram til 22.4.75 var det en manuell 
avlesning pr. dag på en vannstandskala. I perioden 1975 -00 var det skrivende limnigraf og etter 2000 
brukes et system med trykksensor i vannet som lagrer data fortløpende på en logger. Stasjonen er 
konsesjonspålagt og drives av NVE-Hydrologisk avdeling på oppdrag fra Statkraft. Data er hentet fra 
NVEs database Hydra II. 
 
I Figur 3 er vist middelvannføringen ut av Eikesdalsvatnet i periodene 1904 -50 (uregulert), 1967 – 74 
(fullført Aurautbygging og takrenneoverføring) og 1980 – 2004 (også Gryttenutbyggingen ferdig). 
Uregulert årsmiddel 1904 – 50 var 39,7 m3/s, dette tallet vil variere med hvilken periode som velges. I 
perioden 1967 - 74 ble årsmiddelvannføringen redusert til 76 % og i perioden 1980 – 04 til 42 % av 
uregulert vannføring. Det fremgår ellers av figuren at vannføringen i månedene november – april er lite 
endret. Det er i juli – august at de største reduksjonene er kommet. I vedlegg 8.3 er vist noen 
fotografier av Eira ved ulike vannføringer. 
 
I Aura ble vannføringstasjonen 104.1 Litle Eikesdalsvannet opprettet i 1906. Her måles vannstanden i 
Litle Eikesdalsvatnet. Vannstandene er blitt målt på to steder. I perioden 1907 – 9.11.87 var det daglig 
manuell avlesning, deretter trykksensor og datalogger som beskrevet for Eikesdalsvatnet. Også denne 
stasjonen er konsesjonspålagt og drives av NVE-Hydrologisk avdeling på oppdrag fra Statkraft. Data 
er hentet fra NVES database Hydra II. I Figur 4 er vist middelvannføringen i de samme periodene som 
for Eikesdalsvatnet. Uregulert årsmiddel for 1907 – 50 var 24,9 m3/s. I perioden 1967- 74 ble 
årsmiddelvannføringen redusert til 26 % og i perioden 1980 – 04 også til 26 % av uregulert vannføring. 
LitIe Eikesdalsvatnet ble ikke påvirket av Gryttenutbyggingen. I vedlegg 8.3 er vist noen fotografier av 
Aura ved ulike vannføringer. 
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Vannføring i Eira - månedmiddel
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Figur 3. Vannføring i Eira ved utløp Eikesdalsvatnet i tre perioder 

Vannføring Aura - månedsmiddel
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Figur 4. Vannføringen i Aura ved Litle Eikesdalsvatnet i tre perioder 

I Litledalselva ble det opprettet en stasjon i 1912 ca 1,5 km nedenfor Dalavatnet, stasjonsnr. 109.1 
Litledalselva. Manuelle avlesninger fram til 13.5.42, deretter skrivende limnigraf. Stasjonen ble nedlagt 
i 1959. Den har altså bare få år med data etter at Aura kraftverk ble satt i drift. Høsten 2003 bygget 
Sweco Grøner på oppdrag fra Statkraft en ny stasjon ca 1 km lenger nede i Litledalselva, men med 
tilnærmet samme nedbørsfelt som den gamle. Denne stasjonen har foreløpig bare oppmålt kurve for 
små og middels vannføringer. I Figur 5 er vist middelvannføringene for periodene 1912 -50 og for 
2003-05. I vedlegg 8.3 er det vist fotografier fra Litledalselva ved ulike vannføringer. 
 

 9



Litledalselva månedsmiddel
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Figur 5. Vannføringen i Litledalselva i to perioder 
 
I tabell 3.1 er samlet noen sentrale vannføringsverdier fra de tre vannføringsstasjonene 
 
Tabell 3.1 
Stasjon Middelvannf. m3/s Alm.lavvannf. m3/s Absolutt laveste m3/s 
104.2 Eikesdalsvatn    
1904 – 50, naturlig felt 1085 km2 39,7 2,915 1,044 
1980 – 04, restfelt 270 km2 16,8 2,504 0,927 
    
104.1 Lille Eikesdalsvatn    
1907 -50, naturlig felt 798 km2 24,9 0,807 0,215 
1980 - 04, restfelt 123 km2 6,5 0,289 0,075 
    
109.1 Litledalselva    
1912 – 50, naturlig felt 330 km2 13,8 0,913 0,372 
2003 - 05, restfelt 66 km2 1,2  0,340 
    
 
Verdiene for alminnelige lavvannføring er beregnet med NVEs program E-tabell. De målte 
årsmiddelvannføringer er bra i samsvar med de tall som finnes i stortingsdokumentene og som dannet 
grunnlaget for vedtakene om Takrenneoverføringen og Gryttenoverføringen.  
 
I tillegg til de stasjonene som er omtalt ovenfor, så finnes det på Hydra II også data fra noen forlengst 
nedlagte stasjoner i Aura.  
 
I Bøvra er det ingen vannføringsstasjoner. Ut fra NVE-Atlas er det beregnet følgende verdier: 
 
Tabell 3.2 
Nedbørfelt Feltareal 

km2
Middelvannføring m3/s  
1961 - 90 

Uregulert til samløp Rauma 48,9 1,50 
Ettare Bøvervatn utløp 8,9 0,37 
Restfelt til samløp Rauma 40 1,13 
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4 Manøvreringen  

4.1 Manøvreringsreglementet 
 
Reguleringsgrenser: 
 
 
Tabell 4.1 
 Uregulert 

normalvann-
stand (kote) 

Høyeste 
regulerte 
vannstand 
(kote) 

Laveste 
regulerte 
vannstand 
(kote) 

Regulerings-
høyde 
opp/ned (m) 

Energi-
ekvivalent  
kWh/m3 

Aura/Osbu 
kr.verk 

Aursjømagasinet     1,75/0,1 
Gautsjøen 851,0 856,0 843,5 5,0 / 7,5  
Grønningen 837,5 856,0 837,5 18,5 / 0  
Aursjø 831,0 856,0 827,3 25,0 /3,7  
      
Osbumagasinet     1,75/0,1 
Sandvatn 836,2 848,8 825,8 12,6 / 10,4  
Langvatn 832,3 848,8 824,3 16,5 / 8,0  
Osbuvatn 825,7 848,8 817,8 23,1 / 7,9  
      
Holbumagasinet     1,75 
Holbuvatn 777,4 793,1 777,4 15,3 / 0  
      
Reinsvatnmagasinet     1,75 
Reinsvatn 879,7 892,0 874,4 13,2 / 5,2  
 
Aursjømagasinet (utenom Gautsjøen), Osbumagasinet og Reinsvatnmagasinet. 
Ingen begrensinger innenfor HRV/LRV i manøvreringsreglementet.  
 
Holbumagasinet. 
Ingen begrensinger innenfor HRV/LRV i manøvreringsreglementet. I 1966 ble det foretatt en 
planendring i statsreguleringen som gikk ut på en ytterligere regulering av Holbuvatn med 0,40 m. 
Planendringen førte med seg en endring i manøvreringsreglementet fra 1953 slik at HRV for 
Holbumagasinet nå er kote 793,1. 
 
Gautsjøen. 
Luken i tappetunnelen fra Gautsjøen skal settes når vannstanden er kommet ned til kote 851,0 og ikke 
åpnes før det er nødvendig å tømme magasinet. Før vårflommen settes luken igjen og åpnes først når 
vannstanden i Aursjø – Grønningsmagasinet er steget til kote 851,0. For øvrig kan vannslippingen 
foregå etter Aura kraftverk sitt behov. 
 
 

4.2 Manøvreringspraksis 
Produksjonen i Aura og Osbu kraftverk har siden 1.1.1996 blitt styrt fra driftssentralen i Gaupne. Før 
den tid var det egen driftssentral på Sunndalsøra.  
 

4.2.1 Regulering av magasinene 
Nedtapping av magasinene Aursjøen, Osbuvatn og Reinsvatn starter vanligvis sent på høsten og når 
et minimumsnivå i månedskiftet mai/juni, se fig. 6–8. Magasinene kjøres vanligvis så langt ned som 
mulig om våren for å redusere risikoen for overløp. Det er svært høy midlere brukstid i Aura kraftverk 
(5597 timer). Det er vanligvis full kjøring i kraftverket på sommeren, men også høy kjøring utover 
vinteren. I tørrere år har man måttet spare på vannet for å kunne innfri forpliktelsene i avtalen med 
Norsk Hydro. Avtalen går frem til 2010. 
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Figur 6. Vannstand i Aursjømagasinet 1996 – 05. 
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Figur 7. Vannstanden i Osbumagasinet 1996 - 05 
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Figur 8. Vannstanden i Reinsvatnmagasinet 1996 - 05 

 
Osbu kraftverk har en lavere midlere brukstid enn Aura kraftverk (4000 timer) og kjøres i et samspill 
med disponering av magasinet i Reinsvatn og tilsiget til Holbuvatn. Holbuvatn er inntaksmagasin for 
Aura kraftverk som normalt holdes opp mot HRV for å få størst mulig fallhøyde.  
 
Gautsjøen tappes bare ned under naturlig vannstand (kote 851,0) i år med spesielle behov. Gautsjøen 
er blitt tappet ned våren 2003 i forbindelse med rehabilitering av Osbudammen og i 2005 som følge av 
tilsvarende pågående arbeider på Aursjødammen. Ut over disse to årene er Gautsjøen tappet ned en 
gang på 90-tallet, i 1995/96 som følge av lite vann i magasinene. Før vårflommen settes luken og skal 
ikke åpnes igjen før neste gang det er nødvendig å tappe under kote 851. 
 
Reinsvatn blir mye brukt som reserveforsyning til Aura Kraftverk dersom Osbu Kraftverk skulle svikte. 
Av nettopp den grunn blir magasinet holdt høyt i store deler av året. Magasinet blir imidlertid tappa ut 
på våren for å kunne ta imot snøsmeltinga. Osbumagasinet ligger da gjerne på nivå under inntak til 
Osbu Kraftverk og årlig vedlikehold på Osbu Kraftverk blir ofte gjennomført i samme tidsrom. 
 
Lekkasjen i Aursjødammen ved HRV er på omlag 200 l/s. Frem til år 2000 ble lekkasjevannet pumpet 
tilbake i magasinet ved hjelp av 2 store pumper. I 2000 havarerte den ene pumpen, da 
damrehabilitering på Aursjøen var planlagt gjennomført 2002/2003 ble ikke denne pumpen reparert. 
Lekkasjevannet ble pumpet med en pumpe frem til 2003. Da var kapasiteten til denne pumpen så liten 
at den også ble stoppet. Rehabiliteringen av dammen på Aursjøen gjennomføres i 2006. 
 

4.3 De ulike elementers betydning 
For å kunne klare en årsproduksjon på 1623 GWh i Aura kraftverk er lagringskapasiteten i 
magasinene helt avgjørende. Dette fordi en med en installert effekt på 290 MW får en svært høy 
brukstid på Aura kraftverk (ca 5600 timer) samtidig med at vel 60 % av årstilsiget i reguleringsområdet 
i et normalår kommer over en 10 ukers periode på forsommeren, som følge av snøsmelting.  
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Tabell 4.2 
Magasin Nedbørsfelt 

i km2
Magasinvolum 
i Mm3

Magasinvolum 
av totalen i % 

Midlere årlig 
tilsig i Mm3

Aursjøen 685 561 74 594 
Osbu 195 150 20 230 
Reinsvatn 52,3 38 5 71,7 
Holbuvatn 35,3 8,5 1 43,5 
 
 
I tabell 4.3 er samlet alle de delfeltene som inngår i Aurareguleringen. Lokaliseringen av 
bekker og innsjøer/magasiner kan gjenfinnes i Figur 1og på kartene i Vedlegg 8.2. 
 

Tabell 4.3 Delnedbørsfelt til Osbu og Aura kraftverk.  

Delfelt navn Nedbørs-
felt km2

Midlere tilsig 
Mm3/år 
Periode  
1931-90 

Midlere 
vannføring 
m3/s 
Periode 
1931-90 

Energi- 
bidrag 
GWh/år 
 

Delfelt for 
A=Aura 
O=Osbu 

Ettare Bøvervatn 9,70 10,8 0,34 19,70 O, A 
Aursjøen 487 398 12,6 726,11 O, A 
Stordalsåna 68,4 71,0 2,25 129,53 O, A 
Høvla 9,24 11,6 0,37 21,16 O, A 
Breimega 34,4 38,9 1,23 70,97 O, A 
Løypåna 40,7 37,9 1,2 69,14 O, A 
Kløvåna  1B 3,64 2,83 0,09 5,16 O, A 
Kløvåna 2 0,53 0,37 0,012 0,68 O, A 
Tverrbergbekken 4,30 3,27 0,1 5,97 O, A 
Indre Seljefonnsbekken 1,44 1,05 0,033 1,92 O, A 
Ytre Seljefonnsbekken 0,87 0,56 0,018 1,02 O, A 
Kløvåna 1A 24,2 17,4 0,55 31,74 O, A 
Skarvdalsåna 82,6 119 3,76 217,10 O, A 
Purkbekken* 0,67 0,80 0,025 1,46 O, A 
Osbuvatn 111 111 3,52 202,51 O, A 
Reinsvatn 52,2 71,7 2,27 123,85 A 
Reinselv 2,62 2,82 0,089 4,87 A 
Holbuvatn 21,6 23,1 0,73 39,90 A 
Langdøla 11,1 17,5 0,55 30,23 A 
SUM 966,21 939,6 29,737 1703,03  

*Purkbekken er et bekkeinntak ved Skarvdalen 
 
Energibidrag er regnet ut ved å volumskalere vannføringen fra de enkelte feltene vektet mot midlere 
årsproduksjon i Osbu kraftverk (80 GWh) og Aura kraftverk (1623 GWh), totalt 1703 GWh. 
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5 Erfarte skader og ulemper. Avbøtende tiltak 
I dette kapitlet er det i hvert underkapitell først gitt vår beskrivelse av erfarte skader og ulemper. 
Deretter er lagt inn de kravformuleringer som er funnet i kravdokumentet fra kommunene. Til slutt 
kommer våre kommentarer til kravene. 

5.1 Fisk 
Teksten er klippet fra NINAs oppsummeringsrapport om fisk: Jensen, A.J. og Johnsen B. O. 2005. 
Aurareguleringen og Takrenneoverføringen. Erfarte skader på fisk, tiltak og utredninger. NINA rapport 
100. 

5.1.1 Eira og Aura 
Eira var fra gammelt av ei av Norges mest kjente lakseelver, ikke fordi utbyttet var så stort, men på 
grunn av sin storvokste laksestamme. Gjennomsnittlig fiskestørrelse var 10-14 kg de siste årene før 
Aurautbyggingen. Laksen gikk opprinnelig opp i Eira, gjennom Eikesdalsvatnet og videre opp i Aura til 
Aurstupet, ca. 8 km ovenfor Litlevatn. Betydelige mengder sjøørret gikk også opp, men for begge 
arters vedkommende var det bare et mindretall som gikk opp i den øvre delen av vassdraget. 
Ved Auraoverføringen ble vannføringen i Aura ovenfor Litlevatn sterkt redusert, og laks- og 
sjøørretfisket på denne strekningen ble totalt ødelagt. I Litlevatn og i Aura nedenfor Litlevatn ble det 
fortsatt tatt noe laks og sjøørret, men fisket gikk sterkt tilbake.  
Etter at Takrenneoverføringen ble realisert, forsvant laksen også i nedre del av Aura, men en del 
sjøørret gikk fremdeles opp i Litlevatn. Laksen kom helt bort fra Litlevatn. Det er fortsatt sporadisk 
gyting av laks i nedre del av Aura, men tetthetene av laksunger er svært lave. 
Produksjonen av laksesmolt i vassdraget ble estimert til mellom 14 200 og 20 700 individer i årene 
2001-2004. Smolten vandret ut fra elva i mai, med størst intensitet i midten av måneden. Det foreligger 
ingen tidligere data verken om smoltproduksjon eller tidspunkt for utvandring. Vanndekt areal i 
vassdraget er blitt betydelig redusert som følge av de tre utbyggingene, og dette har utvilsomt redusert 
smoltproduksjonen. Ved Aurautbyggingen falt Aura fra Litlevatn til Aurstupet ut som 
produksjonsområde for smolt. Videre ble resten av Aura sterkt redusert som produksjonsområde for 
smolt etter Takrenneoverføringen. I tillegg ble vanndekt areal i Eira redusert ved begge utbyggingene. 
Økt sedimentering av elvebunnen i Eira kan også ha redusert smoltproduksjonen.  
Redusert flom i utvandringstida for smolten kan ha ført til dårligere overlevelse. Gradvis lavere 
gjenfangster av merket smolt utover 1960- og 1970-tallet kan tyde på dette. Årsaken er delvis økt 
predasjon fra fugl og fisk, men også at redusert vannføring saktere fører smolten ut fjorden og til 
oppvekstområdene i havet.  
Antall gytegroper i Eira er talt nesten hver vinter i perioden 1953-1994. På tross av reduksjonene i 
vannføring, tørrlegges gytegroper i meget liten grad. Data fra de første 25 årene viste at 0,2 % av 
gytegropene for laks og 4,4 % for ørreten i gjennomsnitt ble tørrlagt. Ørreten gyter ofte grunnere og på 
stillere vann enn laksen, og dette er årsaken til forskjellen i tørrlegging. Det ble funnet flest gytegroper 
både for laks og sjøørret våren 1954 og 1955. Begge artene hadde deretter en tilbakegang i en rekke 
år. For laksen stoppet tilbakegangen i 1961/62, og for sjøørreten tre år senere. Senere har det vært 
svingninger mellom disse resultatene. Det er ikke funnet sammenheng mellom antall gytegroper og 
lakseutbytte i elva, og det antas å skyldes at en varierende andel av laksen går opp i elva etter at 
fiskesesongen er avsluttet. 
Den offisielle laksestatistikken går tilbake til 1876, men statistikken er upålitelig. Statistikken opererer 
med høyere fangster av laks etter Aurautbyggingen og Takrenneoverføringen, enn før. 
Gjennomsnittlig utbytte for perioden 1924-1953 (før Aurautbyggingen) var oppgitt til 1 435 kg laks og 
sjøørret. I periodene 1953-1962 (Aurautbyggingen) og 1965-1975 (Takrenneoverføringen) var 
gjennomsnittet henholdsvis 1 821 kg og 2 174 kg, som tilsvarer 127 % og 152 % av fangstene før 
1953. Til tross for at fangstene i Eira var høyere enn tidligere, så viste det seg at fangstene hadde økt 
betydelig mer i elver i nærheten. Jensen (1979) mente at på tross av årlige utsettinger av betydelige 
mengder smolt, så hadde ikke Eira hatt så stor økning i utbytte som i elver i nærheten, og mente at 
dette var en negativ effekt av kraftutbyggingene. Til sammenlikning ble det ifølge Norges offisielle 
statistikk i siste tiårsperiode (1995-2004) i gjennomsnitt fanget 1 007 kg laks og 1 136 kg sjøørret i 
Eira. 
 
Størrelsen på laksen har avtatt suksessivt etter hver utbygging, fra et gjennomsnitt på 10-14 kg før 
første utbygging, og til under 5 kg i dag. Det er ikke funnet endringer i sjøfiskeriene som kan forklare 
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nedgangen, og den må ses i sammenheng med utbyggingene i vassdraget. Bare vill laks er inkludert i 
tallene siden innsamlingen av skjellprøver kom i gang i 1987. 
 
Det har pågått et forsøk i Eira der fem prøveflater våren 2002 ble harvet for å løfte stein opp av 
substratet, og dermed skape bedre skjul for ungfisk. Dette synes å gi positive resultater. 
 
Krav: Minstevannføring i Aura. 
Krav: Terskler m.v  
Krav: Midler til opphjelp av fisk 
Krav: Tiltaksanalyse mht. minstevannføring og terskler 
 
Statkrafts kommentarer: Slipping av 1 m3/s vann hele året fra Aursjømagasinet eller fra Takrenna vil 
bety et produksjonstap på 58 GWh eller 3,5 % av Aurautbyggingens totalproduksjon. Dette og 
eventuelt enda høyere minstevannføringskrav, vil være en uakseptabel begrensing i 
produksjonskapasiteten. I tillegg kommer at det vil bli en ca 18 km lang elvestrekning fra slippstedet til 
målestasjonen, hvilket vil bli en vanskelig operasjonell situasjon.  
 
Fiskeforbedrende tiltak, f.eks. i form av terskler/biotopforbedringer, utgraving av groper og harving av 
elvebunnen mener vi vil kunne forbedre forholdene, spesielt i Aura. Slike tiltak antar vi vil konkretisere 
seg gjennom oppfølging av standardvilkår. Omfang og kostnader må vurderes nærmere gjennom en 
tiltaksanalyse når slike vilkår eventuelt fastsettes. 

5.1.2 Eikesdalsvatnet 
Eikesdalsvatnet er næringsfattig, og det finnes laks, anadrom og stasjonær ørret, røye, ål og stingsild. 
Før Aurautbyggingen ble det tatt betydelige mengder laks og sjøørret i vatnet, i tillegg til innlandsfisk, 
men kvantumet er usikkert. Aurautbyggingen og Takrenneoverføringen synes å ha ført til nærmere 
100 % nedgang i laksefangstene i øvre del av Eikesdalsvatnet. I nedre delen kan det fremdeles 
fanges laks. Nedgangen i fangstene av sjøørret i Eikesdalsvatnet var mindre markert etter de to første 
utbyggingene enn for laksen. De fiskerisakkyndige konkluderte med at de to første reguleringene ikke 
hadde ført til negative virkninger for innlandsfisken. Eikesdalsvatnet ble prøvefisket i 1974 og 1994. 
Ved begge undersøkelsene var bestandene av både innlandsørret og røye overbefolket og hadde 
dårlig kvalitet, spesielt røya. Mesteparten av fisken var dessuten sterkt befengt med parasittiske 
bendelorm.  
 
Ingen spesifikke krav. 
 

5.1.3 Lakseførende del av Litledalsvassdraget 
Litledalselva har et naturlig nedslagsfelt ca. på 377 km², men ca. 300 km² ble fraført i forbindelse med 
Aurautbyggingen. Dette gjorde at vannføringen ble vesentlig redusert.  
Laks og sjøørret kan gå ca. 10 km opp i vassdraget. Litledalselva var tidligere kjent som en meget god 
sportsfiskeelv, men fangstmengdene er ukjent, da den ikke stod oppført i den offisielle 
laksestatistikken. Den omtales fortsatt i 1968 som en god sportsfiskeelv med bestand av sjøørret av 
meget god kvalitet. Ifølge Norges offisielle statistikk blir det nå vesentlig fanget sjøørret i Litledalselva, 
og lite laks. Gyrodactylus salaris ble påvist første gang i Litledalselva i juli 1981, og tetthetene av 
laksunger er svært lave. På grunn av G. salaris-infeksjonen var laksen fredet i perioden 1989-1993. I 
gjennomsnitt for de siste fem årene (2000-2004) ble det tatt 131 kg laks og 679 kg sjøørret i 
Litledalselva. 
 

Ingen spesifikke krav. 
 

5.1.4 Holbuvatnet 
Det er ørret og harr i vatnet, som har grunne partier i sør, men for øvrig er dypt. Harren ble overført til 
vatnet ved Aurautbyggingen. Den store reguleringshøyden (15,3 m) medfører en betydelig forringelse 
av næringsgrunnlaget for fisk på lang sikt. På 1960-tallet var både ørreten og harren av meget god 
kvalitet, men kvaliteten har avtatt i senere år. Ørretbestanden er nå for stor i forhold til 
næringsgrunnlaget, og hardere beskatning er anbefalt, mens harrbestanden er tynn. I 1962 ble det gitt 

 16



pålegg om å sette ut 1000 settefisk av ørret årlig i vatnet. Pålegget ble halvert i 1979. Rekrutteringen 
av ørret har imidlertid vært så god at det ikke er blitt satt ut fisk i Holbuvatnet siden 1989. 
 
Ingen spesifikke krav 
 

5.1.5 Osbumagasinet 
Osbumagasinet består opprinnelig av tre forskjellige vatn (Sandvatn, Langvatn og Osvatn). Magasinet 
er regulert 31 m og er generelt dypt. Det er ørret og harr i magasinet. Harren ble overført til vatnet ved 
Aurautbyggingen. Det samme gjelder skjoldkreps. Den store reguleringshøyden medfører en betydelig 
forringelse av næringsgrunnlaget for fisk på lang sikt. På 1960-tallet var ørret- og harrbestanden av 
god kvalitet. Senere har kvaliteten avtatt, og ørretbestanden er nå for stor for næringsgrunnlaget. I 
1962 ble det gitt pålegg om å sette ut 8 000 settefisk av ørret årlig i vatnet. Pålegget ble halvert i 1979. 
Rekrutteringen av ørret har imidlertid vært så god at det ikke er blitt satt ut fisk i Osbumagasinet siden 
1989. 

Krav: Raskest mulig oppfylling etter vintertappingen. 
 
Statkrafts kommentarer: Som det fremgår av kap. 7.4 vil krav om raskere oppfylling av Osbumagasinet 
gi begrensinger i produksjonskapasiteten som vi ikke kan akseptere. 

5.1.6 Torbuvatnet 
Torbuvatnet er fra gammelt av beskrevet som det fiskerikeste vatnet på de trakter. Vatnet har store 
grunne partier som gir stort produktivt areal. Tillatelsen til Aurautbyggingen omfattet også 
reguleringstillatelse for Torbuvatn, men denne ble opphevet i 1982. Begrunnelsen var at det ikke 
hadde blitt foretatt annen regulering enn en liten senkning siden anlegget stod ferdig og Torbuvatn var 
det eneste vannet i området som ikke var vesentlig berørt av vannkraftutbyggingen. Utbyggingen 
medførte imidlertid at det kom harr til vatnet. Harren er konkurrent til ørreten. Det har vært drevet 
jevnlige utfiskingstiltak for å holde harren nede. Likevel er ørretbestanden blitt betydelig skadelidende 
på grunn av introduksjonen av harr. 
 
Ingen spesifikke krav 
 

5.1.7 Reinsvatnet 
Reinsvatnet er middels dypt og er regulert 18,5 m. Ørret er eneste fiskeart i vatnet. Før reguleringen 
var Reinsvatnet et meget godt fiskevatn med ørret av meget god kvalitet. Men kvaliteten har avtatt 
betydelig etter regulering, og bestanden er nå for stor i forhold til næringsgrunnlaget. 
Reguleringsskadene forårsakes hovedsakelig av reguleringshøyden på 18,5 m, som gir utarming av 
faunaen i strandsonen. Reguleringsskadene ble søkt kompensert ved at det fra 1962 ble satt ut 3 000 
settefisk av ørret årlig. Pålegget ble halvert i 1979. Rekrutteringen av ørret synes imidlertid god og det 
har ikke vært satt ut ørret siden 1989. Det har vært foreslått bruk av finmaskede garn for å redusere 
ørretbestanden. 
 
Ingen spesifikke krav 
 

5.1.8 Aursjømagasinet. 
Aursjømagasinet ble skapt ved å demme opp innsjøene Aursjøen, Grønningen og Gautsjøen. 
Reguleringshøyden er 28,7 m for Aursjøen, 18,5 m for Grønningen og 12,5 m for Gautsjøen. Store 
vannstandsvariasjoner har ført til en stor og sterkt erodert reguleringssone langs strendene.  
Det finnes ørret og harr i magasinet. Ørreten har vært i vatna i flere hundre år, mens harren antakelig 
kom til Aursjøen rundt 1920. Aursjøen, Grønningen og Gautsjøen samt elvene mellom dem, har fra 
gammelt av vært landskjent for sitt gode ørretfiske. Før utbygging ble det antatt at vannene hadde en 
årlig potensiell avkastning på nærmere 4 000 kg ørret. Ut fra garnfangstdata ser det ut til at 
harrbestanden og ørretbestanden er omtrent like store. I snitt for perioden 1985-1989 lå totalt uttak av 
fisk på om lag 1 600 kg. Det er således liten tvil om at reguleringen har ført til et betydelig tap når det 
gjelder ørretfiske. 
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Næringsdyrfaunaen i Aursjøen, Grønningen og Gautsjøen ble undersøkt i de tre årene som gikk forut 
for oppdemmingen i 1955. I 1960 ble det for første gang påvist skjoldkreps i magasinet, og i 1969 
utgjorde skjoldkrepsen en viktig del av ørretens næring. En undersøkelse i 1978 viste at det var relativt 
bra med dyreplankton i magasinet, mens bunnfaunaen var artsfattig og typisk for regulerte vann.  
Som en følge av oppdemmingen forsvant mellom 70 og 80 % av det tilgjengelige gytearealet for 
ørreten. Det var særlig de større elvene og elvene mellom innsjøene som ble lagt under vann. Det er 
utført grundige registreringer av gytebekker for Aursjømagasinet for å kartlegge ørretens 
rekrutteringsforhold og for å vurdere mulige tiltak som vil øke ørretens naturlige rekruttering. Totalt er 
produksjonen av årsyngel av ørret i Aursjøbekkene estimert til om lag 21 500, mens forventa 
produksjon etter habitatforbedrende tiltak ble estimert til om lag 33 300. For å kompensere for 
rekrutteringstapet ble det fra 1956 gitt pålegg om årlig utsetting av 30 000 ensomrige settefisk. 
Avtakende andeler av utsatt fisk i fangstene gjorde at man endret utsettingspraksis til 10 000 1-årige 
ørret i 1999 og til 2-årig ørret i en forsøksperiode fra 2005 til 2008. 
 
Krav: Raskest mulig oppfylling etter vintertappingen. 
Krav: Endret tappebegrensing i Gautsjøen. Terskel mot Grønningen. 
Krav: Etterundersøkelser av bunndyrfaunaen 
 
Statkrafts kommentarer: Som det fremgår av kap. 7.4 vil krav om raskere oppfylling av hele 
Aursjømagasinet gi begrensinger i produksjonskapasiteten som vi ikke kan akseptere.  
 
En raskere oppfylling bare av Gautsjødelen kan oppnås ved bygging av terskeldam ved utløpet av den 
opprinnelige Gautsjøen. Se nærmere omtale i kap. 7.3. Forutsatt at dette ikke gir begrensinger på 
bruken av magasinvannet om vinteren, så mener vi at dette kan være et tiltak som bør utredes videre.  
 
Etterundersøkelser mener vi først kan konkretiseres gjennom utøvelsen av standardvilkårene dersom 
disse blir fastsatt som en del av nye vilkår. 

5.1.9 Leipåna, Breimega og Høvla 
 
Leipåna, Breimega og Høvla ble overført fra Auravassdraget til Aursjømagasinet i 1962. Nedstrøms 
tunnelinntaket i Leipåna var det ikke fisk. I de to andre elvene var det noe ørret, men bestandene var 
av liten verdi. Dette gikk tapt ved overføringen.  

Ingen spesifikke krav 
 

5.1.10 Ettare Bøvervatn 
Ettare Bøvervatn fra Raumas nedbørfelt ble overført til Aursjømagasinet så sent som i 1999. Ettare 
Bøvervatn er endevatn i Bøvervassdraget. Vatnet er næringsfattig med stort siktedyp, og ørret er 
eneste fiskeart. Bestanden er tynn. Det er begrenset med gyteområder, og derfor har Lesja fjellstyre i 
mange år satt ut fisk i vatnet. Gytemulighetene er sannsynligvis ytterligere redusert etter overføringen 
som følge av sperring av utløpselva. 
 
Krav: Etterundersøkelse av fiskebestanden 
 
Statkrafts kommentarer: Etterundersøkelser mener vi først kan konkretiseres gjennom utøvelsen av 
standardvilkårene dersom disse blir fastsatt som en del av nye vilkår. 
 

5.1.11 Hallogløypetjønn 
Hallogløypetjønn ligger i Auravassdraget, nordvest for Ettare Bøvervatn og mottar vannet som 
overføres fra Ettare Bøvervatn. Tunnelen som føres fra Ettare Bøvervatn kommer ut en snau kilometer 
ovenfor Hallogløypetjønn. Det er en tynn ørretbestand i vatnet. Gytemulighetene er ukjente. 
 
Krav: Etterundersøkelse av fiskebestanden. 
 
Statkrafts kommentarer: Etterundersøkelser mener vi først kan konkretiseres gjennom utøvelsen av 
standardvilkårene dersom disse blir fastsatt som en del av nye vilkår. 
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5.1.12 Avbøtende tiltak 
For å kompensere for tapt ungfiskproduksjon i Auravassdraget produserer Statkrafts settefiskanlegg i 
Eresfjord årlig 50 000 laksesmolt og 2 500 sjøørretsmolt som settes ut i den lakseførende delen av 
vassdraget. Det blir også satt ut 10 000 toårig ørret årlig i Aursjømagasinet. I Osbumagasinet ble det i 
2005 satt ut 4000 ettårige ørreter som kompensasjon for ekstraordinær nedtapping i 2003/04. 
Utsetting i de andre magasinene opphørte i 1989 på grunn av for stor bestand i forhold til 
næringsgrunnlaget. 

5.1.13 Fiskefaglige utredninger i den senere tid 
I Eira/Aura ble det satt i gang nye fiskebiologiske undersøkelser i 1987, og disse pågår fortsatt. 
Eikesdalsvatnet, Holbuvatnet og Reinsvatnet ble sist prøvefisket i 1994, Ettare Bøvervatn i 1998, 
Aursjøen i 2002 og Osbumagasinet i 2004. Dessuten foregikk det en omfattende kartlegging av 
gytebekker rundt Aursjøen, samt studier av ressurs- og habitatbruk hos ørret og harr i Aursjøen på 
1990-tallet. 
 

5.2 Vilt 

5.2.1 Fugl 
Fuglefaunaen i fjellområdet berørt av Aurareguleringen ble av Baadsvik & Bevanger (1978) betraktet 
som relativt tradisjonell og bærer preg av områdets oligotrofe (næringsfattige) karakter. I de 
lavereliggende områdene er det i Norsk fugleatlas registrert forekomst av en rekke hakkespettarter i 
Eikesdalen. Spettene er som kjent ofte knyttet til gammel skog. I Eresfjorden er området Nausta 
vernet etter Naturvernloven med formål å ta vare på et intakt elvedelta. Dette er et viktig leveområde 
for fugl.  
 
Det er ikke reist spesifikke krav relatert til fugl, men på s. 5 i kravdokumentet står det ”reguleringen 
menes også å ha vært ugunstig for fuglelivet”.  
 
Statkrafts kommentarer: Spørsmål omkring fugl antar vi kan bli tatt opp gjennom standardvilkårene 
dersom disse blir fastsatt som en del av nye vilkår. 
 

5.2.2 Villrein 
Villrein er en nøkkelart i fjelløkosystemet i Dovrefjellområdet (Jordhøy, Strand og Landa, 1997). 
Villreinstammen som er berørt av Aurareguleringen forvaltes i Snøhetta villreinområde, og er delt  i 
Snøhetta Øst og Snøhetta Vest med Aursjømagasinet som skille. I driftsplanen for Snøhetta 
villreinområde er målet å ha en vinterbestand på til sammen 2 300 dyr. Av disse skal 1 800 være i 
området øst for, og 500 vest for Aursjømagasinet. Status i februar/mars 2004 er at bestanden ligger 
noe under målet i driftsplanen (Ref. Utkast til Forvaltningsplan for verneområdene på  Dovrefjell)   
  
Det er påvist flere trekkveier i tilknytning til reguleringsområdet for Aura. Den viktigste trekkveien i dag 
går over Torbuhalsen.  Det går også en trekkvei over Aura ca 2 km nedstrøms Aursjødammen. 
Trekkveiene til villrein brukes i sommerbeiteperioden. De store magasinene i Aurautbyggingen utgjør 
 en barriere for trekk mellom de to stammene øst og vest for magasinene.  I 1993 ble det startet 
registreringer av villreintrekk over Aursjø- og Torbubarrieren med lav vannstand på sjøene slik at 
eventuelle spor var lett synlige i reguleringssonene. Hovedinntrykket er at trekket over denne barrieren 
fortsatt har et begrenset omfang i denne perioden. Det meldes sporadisk om dyr som krysser 
Aursjøbassenget og Dalsida (Båstad 2001) 
  
Villreinens bruk av området der Aura-anlegget ligger søkes ivaretatt ved opprettelse av Verneplanen 
for Sunndal og Dovrefjell. Reguleringsområdet til Aura berører følgende verneområder: Dovrefjell- og 
Sunnadalsfjella nasjonalpark, Landskapsvernområde Eikedalsvatnet og Biotopvernområde 
Torbudalen.  Drift og vedlikehold av Aura kraftverk er berørt av vernebestemmelsene og det medfører 
restriksjoner bl.a. mhp. motorferdsel i verneområdene. 
 
Villrein 
Krav: Midler til opphjelp av vilt. Overvåkning og oppfølging for å bedre livsvikårene for villreinen. 
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Statkrafts kommentarer: I forhold til kravformuleringen om å ”bedre livsvilkårene for villreinen” vil vi 
bemerke at reguleringsgrensene for magasinene vil ligge fast. Kraftlinjene er heller ikke tema i 
vilkårsrevisjoner. Kravene relatert til villrein mener vi derfor først kan konkretiseres gjennom utøvelsen 
av standardvilkårene dersom disse blir fastsatt som en del av nye vilkår. 
 

5.2.3 Annet vilt 
Auras reguleringsområde rommer mange av dyreartene i Norge knyttet til et høyfjellsøkosystem: jerv, 
kongeørn og ravn kan nevnes. Moskus er sett sporadisk.  De lavereliggende områdene innehar store 
deler av den norske faunaen.  Det er ikke erfart skader og ulemper på dette dyrelivet som følge av 
reguleringen. 
 
Ingen spesifikke krav. 
 

5.3 Friluftsliv 
Vegen fra Litledalen via Aursjøen til Eikesdalen går under navnet ”Aursjøvegen” og er en populær 
turistveg som kjøres av rundt 5000 turister hvert år. Hoveddelen av veien ble bygd som anleggsveg 
ved utbyggingen av Aura kraftanlegg i 1947–50, og senere forlenget til Eikesdalen i 1963. 
Aursjøvegen er Statkrafts anleggsvei til Osbu kraftstasjon og andre installasjoner i området. Total 
veglengde fra Sunndalsøra til Eresfjord er ca. 100 km. Vegen er en bomvei og drives av et eget 
vegselskap med Statkraft som bidragsyter. Vegen er vanligvis vinterstengt og det er restriksjoner på 
åpningstidspunkt for å hensynta villreinen. Aursjøvegen benyttes mye av hytteeiere i området, samt 
jegere, fiskere og turfolk.  
 
I reguleringsområdet til Auraanleggene ligger også DNTs sti, løypenett og hyttenett. Hytta Reinvassbu 
(900 moh) ligger ved det regulerte vannet Reinsvatn. Herfra er det en kort tur til Vike for å oppleve 
utsikt mot Eikesdalsvatnet og mot Hoemsdalen som er omkranset av blant andre Breifonntind og 
Juratind. Fra hytta er det en lengre og noe krevende tur til Aursjøhytta (ca 6 timer). For vandrere og 
skiløpere er Aursjøhytta (860 m.o.h.) bindeleddet mellom Skrymtheimen, Romsdalsfjellene og Tafjord-
fjellene. Aursjøhytta ligger langs Aursjøvegen og ved Aursjødammens landfeste. Raubergshytta (1317 
m.o.h.) ligger 6 timers gange nord-øst for Aursjøhytta. Hytta er også tilgjengelig fra bilvei ved 
Grønnvollsteinen (2-3 timers gåtur) som ligger like ved utløpstunnelen fra Skarvdalen.  
 
Krav: Midler til opphjelp og tilsyn av friluftsliv 
 
Statkrafts kommentarer: Kravene relatert til friluftsliv mener vi først kan konkretiseres gjennom 
utøvelsen av standardvilkårene dersom disse blir fastsatt som en del av nye vilkår. 
 
 

5.4 Erosjon 
Det er ikke registrert at det er noe problem med erosjon, utrasing og sandflukt fra magasinene i 
Aurareguleringen utover det som er vanlig erosjon i reguleringssoner. Det er heller ikke registrert 
erosjonsskader langs Eira, Aura eller Litledalselva som kan knyttes til reguleringene. 
 
Ingen spesifikke krav. 
 

5.5 Landskap og tipper 
 
En omfattende kraftutbygging som Aura og Osbu kraftverk har naturligvis satt spor etter seg i 
landskapet. I forbindelse med oppfølging av Aura-anlegget har det blitt gjennomført befaringer i 
reguleringsområdet i regi av NVE for å se på landskapspleie. Det finnes rapporter fra befaring med 
Nesset kommune 04.10.1973 og Sunndal kommune 05.10.1973 og 05.11.1975.  I forbindelse med de 
store damrehabiliteringene de seinere år har det også blitt gjennomført befaringer og tilsyn fra 
myndighetene.  Disse arbeidene følges opp med godkjente arealdisponerings- og landskaps-
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/istandsettingsplaner. Anleggets øvrige installasjoner og hjelpeanlegg blir også fulgt opp og ført tilsyn 
med. Dette interne miljøtilsynet er nå integrert i Statkrafts vedlikeholdssystem.  
 

5.5.1 Fjellområde med dammer, magasiner, veger, tipper og steinbrudd 
Kraftanlegget omfatter som redegjort for tidligere i dokumentet, 4 reguleringsmagasin med dammer i 
fjellet. Når magasinene ikke er helt oppfylt i sommertiden vil nakne strender eller såkalte ”sørgerender” 
virke skjemmende i terrenget jfr. Figur 9 fra sydenden av Gautsjøen. Dette er en forutsigbar effekt av 
en regulering. Vegen mellom Sunndalsøra og Eikesdalen med sideveger til Reinsvassdammen og 
Gravdalen og tippene i forbindelse med takrenneoverføringen er andre elementer med 
landskapsmessig betydning. 
 
Under utbyggingen på 50-tallet ble det anlagt til sammen 7 relativt store steintipper. I tillegg var det 
etablert flere tipper under den tidligere utbyggingen. 3 av tippene ligger i forbindelse med 
takrenneoverføringen 4 ligger langs tilløpstunnelen til Aura kraftverk i Litledalen.  De fleste av tippene 
er godt synlige og det har ikke foreligget vilkår om vegetasjonsetablering på tippene.  I forbindelse 
med nytt uttak av masser på Kløvånatippen til bruk under rehabiliteringen av Aursjødammen i 2005, 
blir tippen nå arrondert og istandsatt. Det er også etablert flere steinbrudd i forbindelse med bygging 
av dammene.  I forbindelse med damrehabiliteringsarbeidene har det også blitt gjort utbedringsarbeid i 
steinbruddene.  Dette planlegges også i forbindelse med arbeidet på Aursjødammen som pågår. 
 
Krav: Raskere oppfylling av Gausjøen for å bedre visuelt inntrykk. 
Krav: Tiltak for å bedre landskapsinntrykk i Aura 
Krav: Terskler i Bøvra ved Bjorli for å bedre landskapsinntrykk. 
 
Statkrafts kommentarer: Raskere oppfylling av Gautsjøen er allerede kommentert under 5.1.8 og tiltak 
for å bedre landskapsinntrykket i Aura vil hovedsakelig være de samme som vi har kommentert under 
5.1.1.  
 
Terskel i Bøvra mener vi først kan konkretiseres gjennom utøvelsen av standardvilkårene dersom 
disse blir fastsatt som en del av nye vilkår. 
 
 
 

 
Figur 9. Gautsjøens sørøstre del 4.10.02 
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5.6 Jord- og skog 

5.6.1 Vegetasjon 
Det er ikke registrert skader på planteliv som følge av reguleringen. Anleggsområder som 
damområder, veger og tipper er selvsagt berørt mhp. naturlig vegetasjonsutvikling. (Se avsnitt om 
landskap) Vi antar også at den utviklingen som har foregått med utretting og forbygning av 
vassdragene som er en del av Aura-reguleringen, kan ha medført konsekvenser på våtmarksplanter 
og dyreliv tilknyttet dette.  Vi ser imidlertid dette mer som en konsekvens av samfunns-
/næringsutviklingen i området. 
 
Baadsvik & Bevanger (1978) har utført botaniske og ornitologiske undersøkelser i området rundt 
Aursjømagasinet og gir utførlige beskrivelser av klima, flora og vegetasjon. Langs breddene til Aura og 
Eikesdalsvatn finnes frodige lier med edellauvskog og hasselskog. Flere sjeldne sopp og lavarter er 
registrert. Det er opprettet et edellauvskogreservat på den østlige bredden av Aura ved Sæter i 
Eikesdalen. Det er også registrert en rekke lokaliteter med prioriterte naturtyper i DNs naturbase langs 
Aura. 
 
Ingen spesifikke krav. 
 

6 Oversikt over utredninger og skjønn 
Oversikter finnes i Vedlegg 8.4 sortert på fisk, skjønnsdokumenter og andre emner. 
 

7 Kostnader og andre effekter av kravene 

7.1 Minstevannføringer i Aura 
Minstevassføring i Aura kan oppnås ved at det enten tappes vann fra Aursjømagasinet eller at en eller 
flere bekkeinntak blir ført tilbake til sine naturlige elveløp. En minstevassføring på 1 m3/s som tappes 
fra Aursjømagasinet gjennom hele året, vil gi et produksjonstap på 58 GWh. Ved å tilbakeføre 
bekkeinntaket Løypåa, som har en midlere vannføring på 1,2 m3/s til Auravassdraget, tapes årlig 
produksjon på 70 GWh. Tilsvarende for bekkeinntak Høvla gir et årlig produksjonstap på 20 GWh. 
Tallene forutsetter ikke noe flomtap fra bekkeinntakene. 
 

7.2 Tiltak i Aura og Eira 
Aktuelle biotopforbedrende tiltak i Aura kan være terskler, utgraving av kulper, kanalisering for å samle 
vannføringen og tetting av elvebunn og kanter for å begrense utlekking av vann i lavvannsperioder. 
Slike tiltak er allerede utført i mange vassdrag med sterkt redusert vannføring og en har opparbeidet 
seg mye erfaring mht. kostnader, fordeler og ulemper. I hovedsak vil slike tiltak være positive for 
ørreten og for landskapsbildet. 
 
I Eira, hvor hensynet til laksebestanden står sentralt, er det utført forsøk med harving av elvebunnen 
for å skape bedre skjulmuligheter for lakseungene. Dette synes å gi positive resultater. En utvidelse av 
harvingen kan være aktuell.  
 

7.3 Endret vannstand i Gautsjøen 
Gautsjøen blir i dag regulert ved hjelp av luke i tappetunnelen mellom Gautsjøen og 
Grynningen/Aursjøen. De årene Gautsjøen er blitt tappet ned, er luka blitt åpnet på ettervinteren. 
Vannspeilet i Grynningen/Aursjøen må under kote 851 for å få regulert luka. 
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Figur 10. Vannstanden i Gautsjøen 
 
Figur 10 viser vannstand i Gautsjøen de siste 5 år. Vannstander under kote 851 er basert på 
beregninger og observasjoner. 
 
En raskere oppfylling av Gautsjen vil kunne oppnås ved å etablere en høyere terskel mellom 
Gautsjøen og Grynningen/Aursjøen. Beregninger viser at ved å heve terskelen med 2 meter, fra kote 
851 til kote 853, vil en kunne nå kote 853 ca 3 uker tidligere enn med dagens system. Gautsjøen vil da 
i år uten nedtapping holde seg høyere, og i år med nedtapping vil den stige raskere opp over kote 851 
på forsommeren. Gautsjøen vil da også bli høyere om høsten. En høyere terskel i Gautsjøen vil føre til 
at oppfyllingen Aursjø/Grønningen vil ta lengre tid med de konsekvenser det måtte ha for interessene i 
dette området.  
 
Med en slik terskel ser vi følgende tre muligheter for manøvrering av Gautsjøen: 

1. Holde vannstanden over 853 m bare om sommeren. Resten av året manøvreringsgrenser 
som i dag. Dette gir bare små konsekvenser for kraftproduksjonen 

2. Holde vannstanden over 853 m hele året, men fortsatt mulig å tappe ut hele magasinet ”når 
det er nødvendig”. Vil gi ulemper for overføringen mot Osbumagasinet høst og vinter. 
Situasjonen ”når det er nødvendig” vil måtte benyttes hyppigere.  

3. Holde vannstanden over 853 hele året uten mulighet til å tappe ut magasinet under denne 
vannstand.  

 
Det kan også tenkes en restriksjon hvor ny terskel sløyfes, men hvor muligheten til å tappe Gautsjøen 
ned under 851 m faller bort. Tapt inntekt som følge av denne restriksjonen er i produksjonsmodellen 
VANNSIMTAP beregnet til 2 mill. kr pr år.  
 
Kostnadene ved å bygge en terskel som kan holde vannstanden i Gautsjøen på kote 853 er estimert 
til 2,5 – 3 mill. kr. Terskelen kan komme til å bli 700 m lang. Det er da tatt utgangspunkt i at terskelen 
bygges av stein som kan tas fra et steinbrudd i magasinområdet. Det brukes innvendig 
tetningsmembran. Estimatet må anses som usikkert da det ikke har vært foretatt befaring på stedet og 
kartgrunnlaget er gammelt. 
 
 

 23



7.4 Raskere oppfylling i Aursjø- og Osbumagasinet 
Lukene mot Osbu blir stengt før snøsmeltingen tar til om våren og er som oftest stengt fram til høsten. 
Det er derfor tilsiget som vil være avgjørende for hvor raskt Aursjømagasinet stiger. Skal en sikre en 
raskere oppfylling av magasinet må en ha igjen et restmagasin (ny LRV i praksis). Dersom det stilles 
krav til gitte vannstander til gitte tidspunkt i oppfyllingsperioden vil det føre til en produksjonsrestriksjon 
gjennom hele året. Alternativt må det tas inn mer vann i systemet. I simuleringsmodellen VANSIMTAP 
beregnes inntektstapet som følge av restriksjonene. 
 
Følgende alternative restriksjoner kan tenkes og er kjørt gjennom simuleringsmodellen: 

1. Ikke bruke Gautsjøens magasin under kote 851. Dette vil i enkelte år gi en raskere oppfylling 
nedstrøms Gautsjøen. Vil gi et midlere årlig inntektstap på 2 mill. kr. 

2. Bare restriksjoner på Aursjøen. Vil medføre lavere vannstander i Osbumagasinet i tørrår og 
ugunstigere drift av Osbu kraftverk. Økt fare for flomtap fra Aursjøen i våte år. Dersom vi 
legger inn en restriksjon som sier at Aursjøen ikke skal gå under kote 854 i hele august og 
september, så kan inntektstapet i ugunstige år bli på 38 mill. kr.  

3. Bare restriksjoner på Osbusjøen. Vil gi lavere vannstander i Aursjøen i tørrår og fare for 
flomtap fra Osbumagasinet i våte år. Dersom vi legger inn en restriksjon som sier at 
Osbumagasinet ikke skal gå under kote 846 i hele august og september, så kan inntektstapet i 
ugunstige år bli på 30 mill. kr.  

4. Restriksjoner på begge magasinene. Vil bety at en må sikre seg et restmagasin om våren for 
å kunne oppfylle restriksjonene og følgelig redusert nyttbart magasinvolum. Ved å legge til 
grunn at vannstanden i Aursjøen ikke skal gå under 854 m i august og september og ikke 
under 846 m i Osbumagasinet i august og september er det beregnet at inntektstapet i 
ugunstige år kan bli 42 mill. kr.  
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8.4.2 Skjønnsdokumenter knyttet til fisk 
Dato Forfatter Innhold 

07.02.50 Lensmann Hole Oppgave over fiske i Eira 1929-48 
03.05.52 Sømme Uttalelse om fisket i Aura og Eira 
25.07.52 Harstad, Sømme Uttalelse om reguleringens virkning på fisket i Aura og 

Eikesdalsvatn 
04.08.52 Harstad, Sømme Uttalelse om reguleringens virkning på fisket i Eira 
18.08.52 Harstad, Sømme Tilleggserklæring om reguleringens virkning på fisket i Eira 

og Eikesdalsvatn 
26.02.53 Sømme Gyteundersøkelser i Eira 1952-53 
   
15.12.1953. Auraoverføringen startet

19.08.54 Sømme Gyteundersøkelser i Eira 1953-54 
16.09.56 Sømme Brev til overingeniør Svanøe 
25.11.57 Sømme Takrenneprosjektets virkning på fisket i Eikesdal og 

Eresfjord 
12.02.58 Harstad Takrenneprosjektets virkning på fisket i Eikesdal og 

Eresfjord 
01.03.58 Sømme Hydrologisk skjønnsmateriale, fiskerispørsmål 
12.01.60 Lensmann Hole Oppgave over fiske 1950/59 i Eira 
28.01.60 Sømme Død fisk i Aura elv 
30.01.60 Sømme Terskel ved utløpet av Eikesdalsvatn 
21.04.60 Jensen Gyteundersøkelser i Eira 1959/60 
23.08.60 Harstad Oppgave over fiske 1947/59 
14.05.61 Jensen Gyteundersøkelser i Eira 1960/61 
April -62 Jensen Telling av gyteplasser i Eira 
   
Mai 1962. Takrenneoverføring startet

06.12.62 Aura kraftanlegg Oppgrunning av Eiras utløpsos 
10.01.63 Harstad, Jensen Takrenneprosjektet. Virkningene på fisket i Eikesdalen og 

Eira 
30.01.63 Jensen Tilleggsuttalelse 
April -63 Jensen Telling av gyteplasser i Eira 
April -64 Jensen Telling av gyteplasser i Eira 
24.10.64 Sjømæling Oppgave over fisket i Eira elv og Eikesdalsvatn – samt 

oppgave over leieinntekter 
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April -65 Jensen Telling av gyteplasser i Eira 
16.08.74 Jensen Virkninger av vassdragsoverføringene på laksefisket i Eira 
10.10.74 Vasshaug Fiskeribiologisk uttalelse for Eikesdalsvatn med tilløpselver 
   
Februar 1975. Overføring Grytten startet

11.10.75 Jensen Brev vedrørende undersøkelse av gyteplasser etc. i Eira 
18.05.78 Jensen Tilleggsbetenkning nr.1 om laksefisket i Eira 
05.01.79 Vasshaug Fiskerispørsmål i Eikesdalsvatn, Aura og Lille 

Eikesdalsvatn 
24.06.79 Jensen Tilleggsbetenkning nr.2 om laksefisket i Eira 
25.06.79 Vasshaug Uttalelse om laks- og sjøaurefisket 
26.07.81 Jensen Tilleggsbetenkning nr.3 om laksefisket i Eira 
27.09.82 Vasshaug Uttalelse om fisket i Eikesdalsvatnet og Lille Eikesdalsvatn 
03.10.82 Jensen Tilleggsbetenkning nr.4 om laksefisket i Eira 
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8.4.4 Oversikt over avholdte skjønn 
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Oversikt over skjønn - Aura-reguleringen

Internt nr Navn Avhjemlet Kommentarer

0-a Skjønn vedrørende fiske. Lilledals- 15.03.1918 Kun om utbyggingen gjorde skade på fisket.
vassdraget. Sak 50/1918 
A/S Aura mot staten m.fl. Den 27.09.1919 gis det erstatninger til en rekke hjemmelshavere.

0-b Overskjønn 05.08.1918 Gjennomgang rettigheter fiske/beite m.v.
Kjennelse: Saken utstår

Forlik 27.09.1919 Enighet om erstatningsfastsettelse

1 Ekspropirasjon. Aura - Lilledalen. 01.08.1953 Grunneiere i Eikesdalen, gjelder kraftledningsskjønn: Aursjødammen - Reitan
Sak 8/53 kraftledninger bygget 1951 og 50/51. Dalen - Tredal - minnelig.q

Skjønnsforutsetning: Rett til drift og bygging av 20 kv Aursjø Damsted - Reitan i Eikesdal
Erstatninger gitt.

2 Underskjønn ekspropirasjon. 03.08.1953 Eksproprianten har plikt til å holde lovlig gjerde.
Aura - Lilledalen 6/52B. Nevner ikke gnr. 57 som i dag er en av de som virkelig har mest gjerdet.

3 Underskjønn 12.03.1954 Eresfjord og Vistdal herred med Eikesdalen
Statens reg av Aura og Lilledalsv. Avklaring om at det er de ordinære domstolene som bestemmer om kjøpekont. er gyldig.
Sak 8/53 B Følgende erstatningskrav oppe:

* Erst. for "tapte voner" i forbindelse med at Aura elv blir overføres til Sunndal …
* Erstating fordi "sjølgjerdingen" dette bort ….
* Erstatning for skader ved "grunnvannsendringer" ….
* Erstatning for skade på fisket i Aura elv, Lillevann og Eikesdalsvannet.
* Erstaning for tap av vannkraft i "nyelver". - strekninger hvor Aura elv har tatt nytt løp ….
* Erstatning for inngrep i grunnrettigheter i Lillevann - uten om fiskerettigheter. Ingen erst.
* Erstatning vedkommende "Paulsen" (opplagt sandbanke etter 1906)
* Erstatningskrav vedkommende rettigheter i Aursjøtraktene og Heimrasten. Ingen erst.
* Erstatning for trafikkvansker p.g av antatt økt islegging av Eikesdalsvann. Ingen erst.
* Erstatning for vanskliggjort tømmerfløtning. Ingen erst.

4 Voldgiftsdom: Erstatningsoppgjør 20.10.1953 Plikt til å holde lovlig gjerdet.
55/1, 56/1og 2, 57/3 Bestemmelser om en årlig erstatning for diverse ulemper.

5 Underskjønn. Ekspropirasjon. 12.03.1954 P.g.a tvist om gyldighet av overdragelsesdokumenter skulle erstatningene deponeres.
Overføring av Aura Samme krav diskutert som i rettsbok 3.
(Eresfjord og Vistdal)
Sak 6/52 B.

6 Overskjønn Dalen 1 - Tredal 22.06.1954 To grunneiere krevd overskjønn gnr. 20 (i dag 79) bnr. 3 og 12.
Ledning Aursjødammen - Reitan Begge fått pengeerstatning - Se rettsbok 1.

7 Utgår

8 Underskjønn. Ekspropirasjon. 18.07.1954 Eresfjord og Visdal fjellkasse (fjellstyret) tilkjennes erstatning for all skade og ulempe.
Aura - Lilledalen samt overføring 07.07.1954 Pålegg vedrørende veger s.95.
av Aura. Sak 6/52B. 01.05.1955 Rydding må foregå før oppdemning skjer.

9 Underskjønn Aura og Lilledalsv 18.07.1954 Inneholder kun flere takstnummere.
samt overf. Aura. Tillegg til bok 2
Sak 6/52 B.

10 Møtebok for nemda oppnevnt til 14.07.1954 Fordeling av 60,0 kW gratiskraft
fordeling av gratiskraft og 21.10.1954 Fordeling av tilleggserstatning på kr. 35.000,-.
tillegsbe.til oppsittere i Eikesdalen

11 Underskjønn fra Nordm og Romsd 03.05.1955 Tvungen avståelse av grunn til kraftledning.
slakteri til Sjølsandøra - Sunndalsø Erstatning gitt.
Sak 21/54 B

12 Overskjønn kraftl. Sjølseng og 08.10.1955 Viser til underskjønn avholdt 02.05.1955 (finner ikke) - fravikelseskjennelse avsagt samme dag.
Stormælen til Sjølsendøra Grunneierne 53/4 og 54/1 fått erstatning.
Sak 14/55B

13 Overskjønn. Ekspropirasjon. 06.12.1956 Side 6-10, alminnelige skjønnsforutsetninger, manøvreringsreglement og reguleringsbestemmelse
Aura og Lillevassdraget samt Gitt alternative takster fordi det ikke er avklart om kjøpekontraktene 1905-11 er gyldig.. 
overføring av Aura
Sak 8/55 B

14 Går ut.

15 Voldgiftsskjønn Aura kraftanlegg 01.08.1957 Grunneiere i Littledalen. Omhandler:
(Underskjønn) Skade bufe gnr. 56 bnr. 2

Uoppgjorte skadekrav Reinvassflommen i 1956  
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16 Voldgiftsskjønn Aura kraftanlegg 11.08.1958 Vidreføring (overskjønn) av voldgiftsskjønn 15. 
(Overskjønn)

17 Overskjønn Aura- og Lilledals- 04.08.1958 Div. grunneier og rettighetshavere i Lesja og tilstødende deler av Møre og Romsdal  
vassdraget samt overføring av fylke.
Aura. Ekspropirasjon. Stadfester underskjønnet.
Sak 8/55B

18 Underskjønn - Bevisopptak i 09.10.1955 Påstand: grunneierne ville ikke solgt hvis vannet skulle overføres til Sunndalen.
Høyesterett. Framleggelse av beviser.
Sak 1/58B

19 Overskjønn Aura- og Lilledals- 20.01.1959 Erstatninger gitt til vedrørende setrer og gitt til fjellstyrer
vassdraget samt overføring av 
Aura. Ekspropirasjon.
Sak 8/55B

20 Går ut. - identisk lik bok 13.

21 Underskjønn Ekspropirasjon til drift 06.06.1961 Rett til å ekspropiere det som trengs av vann, eiendom og rettigheter til drift. 
av settefiskanlegg i Uglavassdraget Gitt manøvreringsreglement: Torhusvatnet og Solhjellvatn.
Sak 3/61B Engangserstatninger gitt.

22 Underkjønn Leipåna, Breimega og 19.07.1961 Kun vedtak om utnevnelse av sakskyndige.
Høvla overføring til Aursjø … ang.
forhold i Eresfjordområdet
Sak 23/60 B

22 a Skjønn Leipåna, Breimega og 04.06.1962 Forberedende møter med en del befaring.
Høvla overføring til Aursjø … ang.
forhold i Eresfjordområdet

22 b Samme som 22a 19.09.1962 Befaringer med sakskyndige.

23 Ekspropirasjonsskjønn vedkomm. 23.10.1960 Gjerder: Ikke pliktig til å holde gjerder langs ttiltaksvegen og sidevassdragene.
statens regulering ved overføring Ikke holde elveløpet ryddet.
av Leipåna, Breimega m.fl. av Problemer grense Heimrasten (allmenning) - Sæter-gårdene
Aursjø og Lilledalsvassdraget. Ingen fiskeerstatninger elv (elva tidliger oppkjøpt  - Høyesterettsdom 02.12.1961) men det blir
Sak 23/1960 B gitt erstatning for Lillevann - Eikesdalsvannet.

Erstatninger grunnvannsskader. Gitt utvidete erstatninger Eira.

24 Overskjønn - Ekspropirasjon 22.07.1967 Side 10 - hvilke takster som har krevd overskjønn.
Takrenne Side 96 a - Retten bemerker: ikke nevnte erstatningskrav og tilltakskrav betyr at de er avslått.
Sak 24/64 B

25 Overskjønn vedrørende jaktskader 20.01.1970 Skjønnet rettet mot: Lesja, Sunndal, Grytten og Hen fjellstyrer.
Sak 17/68B s.5: Kraftlinjen Ø.Vinstra - Osebu tas med.

s.8: Revisjon pr. 31.12.1975 - etter at takrenneskjønnene Eikesdal - Grytten
(avholdt 24.10.1978)
Viser til undersskjønn avhjemlet 07.06.1968. Alle partene anket.
Finner dette ikke i våre arkiver/ på våre lister.

26 Jordskiftesak- Jon O. Trædal - 31.10.1984 Avklarer grensene vedrørende grustak.
NVE m.fl. 04.05.1987
Sak: 20/83 og 7/86 Statkraft eier 50% av grusforekomst.

27 Jordskiftesak 21/1987 27.02.1991 Krav om grensegangssak fra gnr. 53 bnr. 5 og 10 i Sunndal.
Opplagt behov for grensegang.
Kan foreløpig ikke finne avslutningen av saken.

Ikke nr. Jordskiftesak  28/1986 30.08.1988 Statkraft`s eiendom 57/7 og 8 har jaktrett.
Statkraft tapte fullstendig vedrørende grensetvisten mellom 57/7 og 57/1 og 2  
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VEDLEGG 8.1 

OVERSIKT OVER TILLATELSER 
 

Liste over gitte tillatelser som berører  
Litledalsvassdraget og Eiravassdraget (inkludert Aura) 

 
Tillatelser markert med kursiv er gjeldende tillatelser og manøvreringsreglement 

(vedlagt i fulltekst) 
 

 
Hentet fra NVEs register på Internett (www.nve.no) 

 
 
 
22.12.1913           Auraverkene/Aura Statkraft,                                            
               1645  Erv. og reg. av Aura, Mardøla, Lilledalsvassdraget.                 104.B3Z      MARDØLA                        
 
10.09.1915           Auraverkene/Aura Statkraft,                                            
               1630  Fristforl. for reg.i Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget.          104.B3Z      MARDØLA                        
 
14.06.1918           Auraverkene/Aura Statkraft,                                            
               1601  Fornyelse av reg.kons. i Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget.      104.Z        EIRA                           
 
28.09.1923           Auraverkene/Aura Statkraft,                                            
               1554  Ytt. fristforl., Aura, Mardøla, Lilledalsvassdraget.                104.B3Z      MARDØLA                        
 
22.10.1926           Auraverkene/Aura Statkraft,                                            
               1537  Ytt. fristforl. vedr. Aura, Mardøla, Lilledalsvassdraget.          104.B3Z      MARDØLA                        
 
27.06.1930           Auraverkene/Aura Statkraft,                                            
               1504  Ytt. fristforl.  vedr. Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget.        104.Z        EIRA                           
 
30.05.1952           Statkraft                                                              
               1927  Manøvreringsreglement for statsreg. av Aura - Lilledalsvassdraget.  104.Z        EIRA                           
 
31.07.1953           Statkraft                                                              
                831  Statsregulering av Aura og Lilledalsvassdraget m.v.                 104.Z        EIRA                           
 
04.07.1958           Statkraft                                                              
                453   Endring av vilkår. Rydding av trær i reguleringsonen        104.Z        EIRA                           
 
10.07.1959           Statkraft                                                              
                463  Overf. av Leipåna, Breimega, Bøvra, Høvla til Aursjø og Lilledalsv. 104.Z        EIRA                           
 
14.10.1966           Statkraft                                                               
                        Endring av høyeste regulerte vannstand Holbuvatnet  104.Z       EIRA                                  
 
18.10.1982           Statkraft                                                              
                726  Frafall av reguleringstillatelse for Torbuvatn i Lilledalselva,     104.Z        EIRA                           
 
11.07.1989  *        Statkraft                                                              
                911  Aura-utbyggingen - Damvoktertjeneste ved Aursjødammen               104.Z        EIRA                           
 
28.09.1990           Statkraft                                                              
                681  Grytten kraftverk - Endret vannslipping i Mardalsfossen             104.B3Z      MARDØLA 
 

 































Vedlegg 8.3 Fotografier ved ulike vannføringer 
 
Eira ved Jørstad 

 
14.3.03 Vannføring ut av Eikesdalsvatnet 2,3 m3/s  
 

 
9.03.04 Vannføring ut av Eikesdalsvatnet 6,3 m3/s 
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3.05.05 Vannføring ut av Eikesdalsvatnet 12.3 m3/s  
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Aura ovenfor innløp Eikesdalsvatnet 
 

 
9.03.04 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatn 0,65 m3/s 
 
 

 
31.07.04 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatn 4.3 m3/s 
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3.05.05 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatn 14,3 m3/s 
 

 
16.08.03 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatn 35 m3/s 
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Aura 1 km nedenfor Finset 

 
22.10.03 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatnet 1,5 m3/s 
 

 
31.07.04 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatn 4,3 m3/s 
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3.05.05 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatn 14,3 m3/s 
 

 
16.08.03 Vannføring ved Litle Eikesdalsvatn 35 m3/s 
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Litledalselva 0,5 km ovenfor utløp i fjorden 
 

 
9.02.04 Vannføring ved målestasjon 0,36 m3/s 
 
 
 

 
20.09.05 Vannføring ved målestasjon 2,1 m3/s 
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Litledalselva  ved målestasjon 5 km ovenfor utløp i fjorden 
 

 
9.03.04 Vannføring 0,36 m3/s 
 
 

 
20.09.05 Vannføring 2,1 m3/s 
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Statkraft Energi AS
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0216 Oslo
tlf.: 24 06 70 00
info@statkraft.com
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