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1 INNLEDNING 

Innen sommeren 2004 skal Statkraft søke om et nytt manøvreringsreglement for 
Suldalslågen (Suldal kommune, Rogaland). Det nye reglementet skal ”legge til rette 
for å ivareta vassdragets naturlige funksjoner og prosesser samt regulantens behov 
for høy produksjon”, jf. mål for det nye reglementet formulert av myndighetene og 
forvaltningen i november 2002.  
 
I perioden 1990-2003 har selskapet hatt ulike prøvereglement for elva. 
Overvåkningen så langt har fokusert på fisk. I forbindelse med søknaden om nytt 
manøvreringsreglement er det derfor behov for å få en oversikt over den 
samfunnsmessige nytten av Suldalslågen og mulige konsekvenser av ulik 
manøvrering. Økonomiske vurderinger gjøres på annet hold. 
 
Arbeidet er gjennomført i to faser, hvor fase 1 er kartlegging, registrering og 
vurdering av utviklingen. Fase 2 er en vurdering av konsekvenser av ulike 
manøvreringsreglement.  
 
Undersøkelsesområdet er Suldalsvassdraget mellom Suldalsvatn (70 m o. h.) og 
Sandsfjorden, en strekning på 22 km (se kart side 9). Området avgrenses i nord og 
sør ved snaufjellet. Enkelte data foreligger imidlertid kun på kommunenivå. 
 

2 FASE 1 - KARTLEGGING OG REGISTRERING 

Det er nå 30 år siden byggestart for Ulla-Førre anleggene. Utviklingen som har 
skjedd i disse årene, er i den grad det er ansett som relevant, beskrevet kort for syv 
samfunnsrelaterte tema. For noen tema har det vært hensiktsmessig å gå 40 år 
tilbake i tid. Det er også sett på om utviklingen kan relateres til de ulike vannførings-
regimene og om utviklingen kan ha påvirket andre interessers mulighet for 
behovtilfredsstillelse. Liste over kontaktpersoner finnes bak i rapporten. 
 
 
 
 
Fakta om Suldal kommune 
 
Areal: 1.727 km2 – den største kommunen i Rogaland. 
Kommunesenter: Sand 
 
Innbyggere pr. 1.1.2003: 3.923. Sand og Suldalsosen er de største tettstedene. 
 
Befolkningsutvikling siste 40 år: Figur 1 viser at Ulla-Førre utbyggingen (start i 
1974) har hatt stor innvirkning på innbyggertallet i kommunen. Antallet innbyggere i 
kommunen steg betydelig i anleggsperioden. Det første aggregatet ble satt i drift i 
1980 og anleggsperioden ble offisielt avsluttet i 1988 (www.statkraft.no). Fram-
skrivinger frem mot 2015 viser en stabil folkemengde, omtrent på dagens nivå. 
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Figur 1. Befolkningsutvikling i Suldal kommune etter kommunesammenslåingen i 
1965 (SSB). 

 
 
Suldalsvassdraget 
 

Offentlige planer   
Suldalsvassdraget er i hovedsak et LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv). 
Bolig- og næringsområder finnes først og fremst på Sand og Suldalsosen. Det er i 
tillegg noe spredt bebyggelse mellom disse endepunktene (Kommuneplan for Suldal 
2002-2013).  
 
I Fylkesdelsplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK, høringsutkast 
okt. -03) er Suldalsdalføret fra Sand til Suldalsvatnet definert som et 
”partnerskapsområde” fordi det er spesielt interessant mht. flere av disse temaene. 
Området kan dermed bli ett av to områder i Suldal som det skal satses spesielt på i 
forhold til tilrettelegging. Satsingen vil kunne gjøres som et samarbeid mellom ulike 
interessenter (Ref. Pallesen, Rogaland f.-k.).  
 
Verneverdier  
Drotningheia naturreservat (barskogvern) er et 5,9 km2 stort furuskogområde som 
ligger nord for elva like nedstrøms Ritland (Naturbase, Direktoratet for 
naturforvaltning). Mellom Mo og Suldalsosen finnes Suldal-sanduren, en dalfylling 
med grytehull og elvenedskjæringer. Lokaliteten har stor geologisk verneverdi 
(Rogaland fylkeskommune 1992 og 2003).  
 
 

2.1 Vannforsyning og vannkvalitet 
Det finnes fire kommunale vannverk som er basert på infiltrasjon fra Suldalslågen. 
Disse ligger ved Suldalsosen (bygget ca. 1975), Mo (1995), Hiimsmoen (2001) og 
Sand (bygget på 1950-tallet, modernisert seinere) og dekker ca. 80% av behovet. 
Øvrig behov dekkes av brønner som hovedsakelig er plassert ved sidebekker til 
Lågen (Ref. Lauritzen, Suldal kommune). Et unntak er Lakseslottet Lindum som har 
eget pumpehus og tar sitt drikkevann direkte fra Lågen. Driften av stedet er dermed 
avhengig av god vannkvalitet i elva. Vannprøver fra brønnen på Lindum viser et 
tilfredsstillende resultat. Det er ikke registrert problemer med tilgangen på vann eller 
kvaliteten på det, uansett vannføring i elva (Ref. Overaa, Lakseslottet Lindum). 
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Brønnen ved Hiimsmoenkollektivet, fire km nord for Sand drukner ved stor vann-
føring (tilsvarende spyleflom) (Ref. Solbakken og Bråten, Suldal kommune). Tall fra 
den kommunal vannkvalitetsovervåkningen viser ingen klar sammenheng mellom 
spyleflom og bakterieinnhold i vannet, men kommunen vil følge brønnen ved Hiims-
moenkollektivet ekstra nøye ved flommer i størrelse ”spyleflom”.  
 
For øvrig synes ikke bakterier i vannet å være noe spesielt problem ved de kom-
munale vannverkene. 
 
Etter utbyggingen av Ulla-Førre fikk elvevannet lavere pH-verdi og alkalinitet. Bak-
grunnen for dette er at vassdraget har blitt tilført surt vann fra Blåsjømagasinet og at 
sure sidevassdrag har fått større betydning for vannkvaliteten (DN 2001). Sur ned-
bør har også hatt en viss betydning, men dette har avtatt sterkt de siste 10 år. 
Tappingen fra Blåsjø er imidlertid forskjellig fra år til år. Dette er med på å gi noe 
varierende vannkvalitet i Lågen. 
 
Suldalslågen, flere sidebekker og et terrengområde har blitt kalket etter et om-
fattende kalkingsprogram siden 1998 og vannkvaliteten regnes i dag som relativt 
god (DN 2001). 
 

2.2 Resipientforhold 
Avløp fra bebyggelse og landbruk går til septiktanker, infiltrasjonsanlegg og slam-
avskillere. Det finnes et kloakkrenseanlegg på Suldalsosen (kjemisk/biologisk 
anlegg, bygget i siste halvdel av 1970-tallet og modernisert i 2003). Noe 
landbruksavrenning går til vassdraget, men dette anses ikke å være noe problem 
(Ref. Lauritzen, Suldal kommune). Det har vært lite nyetablering og bygging langs 
Lågen de siste 30 år. Samtidig er det anlagt et kloakkrenseanlegg, som etter hvert 
også er blitt modernisert.  
 
Resipientforholdene vurderes som tilfredsstillende. 
 

2.3 Landbruk 
Suldal er fra gammelt av en jord- og skogbrukskommune. Jordbruket er drevet som 
allsidig husdyrbruk med vekt på storfe- og sauehold (www.suldalsporten.no). Gårds-
brukene i vassdraget befinner seg hovedsakelig ved Sandsbygda og i området Mo – 
Suldalsosen. Beiteområder finnes i hele kommunen. Det går eiendomsgrenser langs 
så og si hele Lågen og elva har stor betydning som gjerde for dyr. De ulike vann-
føringsregimene har aldri gitt problemer for gjerdeeffekten (Ref. Gjil, Suldal 
kommune). Flom og isgang er heller ikke registrert som noe problem for landbruket i 
dag. Før reguleringene  var flommene imidlertid langt større. En mer stabil vann-
føring har ført til at landbruksarealer nærmere elva i større grad er tatt i bruk 
(Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen1994, rapport nr. 4). Vann til jordvanning 
tas fra elva. Det er ikke registrert problemer knyttet til dette ved ulike 
vannføringsregimer (Ref. Gjil, Suldal kommune). 
 
Suldal har det største skogarealet i Rogaland og avvirkningen ligger på ca. 16.000 
m3 pr. år. Avvirkningen er størst i områdene omkring Lågen (Ref. Gjil, Suldal 
kommune). Fra gammelt av var Lågen en nødvendig forutsetning for den store 
avvirkningen av tømmer fra skogene i Suldal. Lågen var fløtningselv og på Sand lå 
noen av de største sagene i Rogaland på sin tid (1500-tallet) (Stavanger Turist-
forening 1999). Lågen har ingen slik betydning i dag. 
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Tabell 1

Tabell 1. Utvalgte fakta om landbruket i Suldal (Landbrukstellinga, SSB) 

 viser utviklingen i landbruket fra 1969-1999. I 2003 var antallet driftsenheter 
gått ned til 247 (Ref. Gjil, Suldal kommune). I likhet med øvrige kommuner i fylket 
har det vært en utvikling mot færre og større gårdsbruk. Selv om folketallet gikk opp 
mellom 1969 og 1979, sank antallet driftsenheter. Det er sannsynlig at tilflyttingen 
skyldtes mulighetene til jobb på Ulla-Førre anleggene og dermed hadde liten 
betydning for landbruket, som allerede var inne i en trend mot færre og større en-
heter. Tallene viser imidlertid at antall beitende dyr gikk opp på samme tid som 
tilflyttingen var størst. Årsaken kan være at gårdsbruk var en tilleggsnæring for 
anleggsarbeideren (eller omvendt; at bonden også var engasjert på anlegget)? 
Dette blir mest spekulasjoner. 
 

Suldal kommune 1999 1989 1979 1969

Antall driftsenheter 284 363 445 457
Jordbruksareal i drift (dekar) 31.532 25.557 23.205 21.664
Gj.sn. jordbruksareal pr. driftsenhet 
(dekar) 

111,0 70,4 52,1 47,4

Antall storfe  4.896 4.229 4.189 3.527
Antall sau (over 1 år) 9.221 10.461 10.457 9.329
Beitende dyr i alt 14.117 14.690 14.646 12.856
 
Av 284 driftsenheter (gårdsbruk) i 1999 utøvde 173 en tilleggsnæring (Jordbruks-
tellinga 1999, SSB). Tallene fordelte seg på utleie av jakt- og fiskerettigheter (39%), 
kjøring av traktor, skurtresker m.m. for andre (leiekjøring, 34%), skogsdrift (33%), 
bortfeste av tomter (26%) og camping/hytteutleie/ gårdsturisme (22%).  
 
Det er ikke er identifisert problemer for selve landbruksnæringen i forhold til ulike 
vannføringsregimer. For enkelte tilleggsnæringer betyr imidlertid vannføringen mye. 
Dette gjelder utleie av fiskerettigheter og aktiviteter knyttet til camping og 
gårdsturisme. Mer om dette seinere, under punktet Turisme og Reiseliv. 
 
 

2.4 Lågen som landskapselement 
Suldalsdalføret er vurdert som et område med meget høy landskapsverdi og som 
dermed er av nasjonal interesse (Hettervik 1995).  
 
Estetiske landskapsverdier i Suldalsdalføret: Dalføret er bredt, åpent og helhetlig og 
skiller seg ut fra andre typiske dalfører på Vestlandet. Den vannrike Suldalslågen 
med sitt særpregede elvelandskap, er et dominerende trekk i landskapsbildet. 
Lågen renner gjennom et allsidig og intensivt drevet jordbrukslandskap, og gir med 
sine fosser, stryk og mer stilleflytende partier, mangfold, spenning og dynamikk i 
kulturlandskapet. Til dels bratte og skogkledde fjellsider med flere karakteristiske 
fjelltopper stiger opp på begge sider av dalføret og gir markerte landskapsrom. En 
rekke kulturminner langs elva gir god historisk forankring (Hettervik 1995).  
 
Langs Lågen ligger et stort utvalg av synlige og godt bevarte kulturminner med 
kverner, tørkehus, stamper og vasshjul, samtidig som Lågen har avanserte og 
moderne kraftanlegg. Dette er et stort sprang i opplevelser (Stavanger Turist-
forening 1999).  
 
Det er ingenting som tyder på at kulturminner i vassdaget er tatt ut av sin sammen-
heng som følge av endret vannføring (ref. Ryfylkemuseet). Dessuten får viktige 
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vanntilknyttede kulturminner (bl.a. Kvernhusanlegget på Ritland/Vasshus og 
vadmelsstampa på Kvestad) vann fra sideelver/-bekker til Lågen. De er derfor i liten 
grad avhengig av vannstanden i hovedelva for å oppleves i sitt rette miljø.  
 
De ulike tekniske inngrepene i vassdraget er vurdert å påvirke den overordnede 
helheten i liten grad (Hettervik 1995). Vassdraget har fått beholde så mye av sin 
naturlige vannføring at landskapskvalitetene er i behold (Stavanger Turistforening 
1999).  
 
 

2.5 Friluftsliv og rekreasjon 
Suldal har et allsidig fisketilbud til sjøs og til fjells, i tillegg til fiske i Suldalslågen og 
Hålandselva (sør i kommunen). Det finnes også flere gode jaktvald både for 
småviltjakt og storviltjakt, og det bades og padles i elver og vann. Fra Suldalsvatnet 
til Foss/Kvammen (13 km) er Suldalslågen en fin padleelv som tilbyr både rolige 
loner og hissige stryk. 
 
Det er mange merka og tilrettelagte turstier på Sand og på Suldalsosen som går i 
lisidene til Lågen (www.suldalsporten.no). Elva er et av flere viktige opplevelses-
momenter. Stavanger Turistforening har i sin Årbok for 1993, beskrevet turer langs 
Suldalslågen (Tabell 2) og kart, fig. 1. 
 
Tabell 2. Turer langs Suldalslågen (Stavanger Turistforening 1993) 

Strekning Lengde Opplevelsesverdier 
 

Stråpå - 
Sørestad 

 
1,5 km 

 
Trivelig kulturbeite, kvernhus, fin utsikt over vassdraget. 

Tjøstheim - 
Galland 

 
3 km 

Beitelandskap, åpne furumoer, Lågåbrua (den første brua over 
Lågen), jernaldergravfelt på Ritland (det største i Rogaland). 

Bydalen - 
Ritlandsvatn 

 
4 km 

Karakteristisk kulturlandskap (”kydlestuv”). Bademuligheter i 
Ritlandsvatnet. 

 
Førland - Grov 

 
4 km 

Forsøkskanalen for lakseyngel, vakkert kulturlandskap med 
eikeskog og beitelandskap, bever, husmannsplassen Hatløyno, 
lindeskog, fiskerstien til Juvet hvor Lågen skummer forbi. 

Gardaneset 
rundt 

 
1,5 km 

 
Bredden av Suldalslågen og omgivelser. Nærmiljøtur for Sand.  

 
For øvrig er det et godt utbygd løypenett i regi av Stavanger Turistforening i 
fjellområdene i Suldal. 
 
Det er sannsynlig at en økt befolkning og fysisk tilrettelegging for friluftsliv i 
vassdraget har ført til økt bruk av vassdraget i friluftsammenheng de siste 30 år (ref. 
Roalkvam, Suldal kommune). Faktorer som mer fritid og bevisstgjøring i forhold til 
naturverdier spiller nok også inn. 
 
For stor (over ca. 90-150 m3/s) eller for liten (under 30-17 m3/s) vannføring er 
registrert som problem for aktiviteter i elva (padling, flåteturer m.m.). Grenseverdi for 
”problematisk” vannføring varierer bl.a. med type aktivitet og benyttet elvestrekning. 
For stor vannføring vanskeliggjør for eksempel turer på rullesteinstranda ved 
Gardaneset. Opplevelsen av vannfallene er imidlertid best ved stor vannføring.  
 
Vannføringen virker selvfølgelig også inn på fiskemulighetene ulike steder i elva. Det 
er registrert en konflikt mellom nedre og øvre deler av elva mht. tilgang på fisk. Det 
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er uttrykt et ønske om en vannføring som gir gode fiskemuligheter langs hele 
vassdraget, fordelt på ulike tidspunkt gjennom sesongen. Forhold som vedrører 
fiskeinteressene er imidlertid grundig undersøkt på annet hold og vil ikke bli fulgt 
opp i dette notatet. 
 
Flere av friluftsaktivitene er gjort til levebrød for enkelte beboere langs Lågen. Vann-
føringen og dens innvirkning på aktuelle aktiviteter blir derfor videre diskutert under 
punktet nedenfor, Turisme og reiseliv. 
 
 

 
Figur 2. Suldalslågen fra Sand til Suldalsosen. Beskrevede turstier er merket med 
rødt. 

 
 

2.6 Turisme og reiseliv 
Turismen i Suldal har en lang historie. Det begynte med de engelske lakselordene 
og fisketurisme på slutten av 1800-tallet. Fotturismen kom, og etter hvert bil- og 
båtturismen. I dag gir reiselivet grunnlag for en mangfoldig næring. 
 
Suldal Reiselivslag og Turistinformasjon ligger i sentrum av Sand. Kontoret gir 
informasjon om Suldal og omkringliggende områder og er åpent hele året. Suldal 
Reiselivslag har 50 registrerte bedrifter (www.suldalsporten.no). Av disse har 30 
postnummer Sand eller Suldalsosen. Lista omfatter både butikker, spisesteder, 
overnattingssteder og ”fritidsbedrifter” (leverandør av friluftslivsrelaterte produkter).  
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Overnattingstilbud i vassdraget: Ca. 340 gjestesenger. I tillegg er det flere steder 
 med muligheter for camping. 
 
Spisesteder langs vassdraget: 2 steder på Sand. 
 
Kommunikasjon: Rv. 13 følger vassdraget mellom Sand og Suldalsosen og videre 
 til Røldal. Det går flere veier inn til området samt ferge mellom Ropeid og 
 Sand, hurtigbåt fra Stavanger og lokale bussruter. 
 
Sesong: April/mai –oktober 
 
Antall turister: Ca. 260.000 i perioden juni-september (måneder med statistikk). 
 Halvparten av turistene er på gjennomreise, resten har Suldal som mål. 60% 
 er tyskere, resten er fra bl.a. Norge, Nederland, Spania, Italia.  
 
Etterspørsel: Stor i dag. Etableringen av ”Ryfylkeveien” som nasjonal turistvei i 
 nærmeste fremtid, forventes å øke strømmen av turister til Suldal ytterligere.  
 
 
 
Nedgangen i fisket på 1990-tallet førte til at grunneiere langs Lågen i større grad 
enn tidligere måtte finne alternative inntektskilder. Dette har resultert i utvikling av en 
rekke ulike aktiviteter på, ved og i Lågen som nå tilbys turister (og andre 
interesserte). 
 
Eksemplene nedenfor viser produkter som markedsføres i vassdraget. De er hentet 
fra brosjyra ”Aktivitetsoversikt i Suldal 2003”, utgitt av Suldal Turistkontor. Det finnes 
også flere produkter, men de kan ikke knyttes direkte til vassdraget. 
 

•  Laksestudio: I laksetrappa i Sandsfossen kan en se laks og aure som er på 
vei opp i elva for å gyte.  

•  Sentrumsvandring på Sand: Historisk vandring i det gamle tettstedet. 
•  Gamle Suldal: Turer langs gamle ferdselsveier i Suldal. 
•  Aktivitetsløype: Sosialt samvær i naturen med blant annet natursti og 

kanopadling. 
•  Laksefiskekurs 
•  Elveekspedisjon: Flåteferd på Suldalslågen m.m. 
•  Kanopadling i Suldalslågen 
•  Laksesafari: Utstyrt med overlevelsesdrakter, snorkel og maske flyter en 

med strømmen nedover Lågen og opplever livet i elva. Det eneste stedet i 
verden en kan oppleve dette er etter sigende i Suldalslågen. 

•  Mobilt aktivitetstun: Ulike aktiviteter settes sammen etter ønske. Kanopadling 
er en av aktivitetene. 

•  Samarbeidstrening: Ulike utfordringer for grupper. 
•  Lakseslottet Lindum: Hotell med historisk sus. 
•  Villmarksleir 

 
Erfaringer fra fritidsbedrifter 
Spyleflommene i oktober 2001 og 2002 var et problem for fritidsbedriftene. Flere 
bedrifter hevder at flommen påførte dem store tap fordi de måtte sette av 14 dager 
uten elveaktiviteter i en turistmessig viktig måned.  
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Suldal hestesenter: 
Suldal hestesenter, som bl.a. driver med kanopadling og flåteferd på Lågen, har 
vært i drift i ca. 10 år. De siste ca. 5 år har det vært en nokså jevn drift for senteret, 
som mest bruker øvre halvdel av vassdraget. Det kan være litt lite vann for 
aktivitetene sent på høsten og tidlig på våren ved vannføring under 30 m3/s. Det er 
bra om sommeren. 70 m3/s er ideell vannføring. 70-100 m3/s er bra. Spyleflommen 
var et problem. I 1998-2000 opplevdes stor vannføring på våren (vårflommen) som 
et problem.  
 

Mo Laksegård 
Mo Laksegård ble etablert i 1990 og driver bl.a. med elveekspedisjoner og lakse-
safari på Lågens nedre 3 km (nedstrøms Mo). Aktivitetene har hatt en positiv 
utvikling med økt omsetning de siste årene. Laksesafari er siden starten i 1997 blitt 
en svært populær aktivitet og er avgjørende for driften av stedet. Ideell vannføring 
ligger på 50-70 m3/s. Spyleflommen var et stort problem. Vårflommene i 1998-2000 
var datofestede og dermed forholdsvis uproblematiske. 
 

Eventus 
Eventus har siden starten i 2000 tilbudt natur- og kulturbaserte opplevelser. De 
bruker hovedsakelig strekningen Stråpa-Kvammen til sine elveaktiviteter. Lågen 
benyttes til kanopadling, fiskekurs og turopplevelser. Vannføringen i elva oppleves 
som bra om sommeren. 50-60 m3/s er ideell vannføring. Over 90 m3/s er et problem. 
Lite vann (under ca. 20 m3/s) gir problemer for kanoturer. Dette har spesielt vært et 
problem i april. 
 
Tabell 3. Oppsummerte grenseverdier for fritidsbedrifter 

 
Fritidsbedrift 

Benyttet 
elvestrekning 

Ideell 
vannføring 

Problematisk 
mye vann 

Problematisk 
lite vann 

 
Eventus 

 
Øvre 2/3 (Stråpa-
Kvammen) 

 
50-60 m3/s 

 
Over ca. 90 m3/s 

 
Under ca. 20 
m3/s 

 
Suldal 
hestesenter 

 
Øvre halvdel 
(Stråpa-Vasshus) 

 
70-100 m3/s 

 
Over ca. 150 
m3/s 

 
Under ca. 30 
m3/s 

 
Mo Laksegård 

 
Nedre 3 km (Mo-
Sand) 

 
50-70 m3/s 

 
Over ca. 100 
m3/s 

 
Under ca. 17 
m3/s 

 

2.7 Annen næringsutnyttelse 
Suldal Handel og Industriforening  og Suldal Utviklingsselskap AS er kontaktet. 
Ingen har kunnet gi informasjon om annen næringsutnyttelse av Lågen enn den som 
allerede er nevnt. 
 

3 KONKLUSJON FASE 1 

Gjennomgangen av samfunnsrelaterte tema indikerer at de største utfordringene i 
forhold til vannføringsregimer er knyttet til reiselivsnæringen og dens elveaktiviteter. 
Suksessen for næringen som er viktig i Suldal, er svært avhengig av mengden vann 
som slippes i elva. 
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4 FASE 2 – VURDERING AV KONSEKVENSER VED ULIKE 
MANØVRERINGSREGLEMENT 

 
Det skal vurderes om ulike vannføringsregimer gir eller kan gi ulike konsekvenser 
for aktuelle samfunnsmessige tema. Konklusjonen i fase 1 er at utfordringene først 
og fremst er å finne hos reiselivsnæringen. Det er derfor konsekvenser for denne 
næringen som diskuteres videre i fase 2.  
 

4.1 Generelt om vannføring 
Minstevannføringene i de ulike reglementsalternativene er vannføringer ut av 
Suldalsvatn. På den 22 km lange strekningen ned til fjorden ved Sand, får elva et 
varierende bidrag av vann fra uregulerte sidebekker. Dette bidraget kan variere fra 
ca. 1-2 m3/s på en tørr dag til over 100 m3/s under en lokalflom. I middel ligger 
bidraget fra restfeltet på ca. 10 m3/s. 
 
 
 Vannføringsregime for 1998-2000 

Januar - april/mai: Minstevannføring 12 m3/s. 
April/juni: Én markert vårflom, ca. 150 m3/s. 
Mai - september: Minstevannføring rundt 62 m3/s etter avsluttet vårflom. 
Oktober: Minstevannføring reduseres i etapper til 35 m3/s. 

 November - desember: Minstevannføring reduseres til 12 m3/s. 
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4.2 Konsekvenser av regime 1998-2000 – oppsummert 
•  Litt lite vann for elveaktiviteter tidlig i april ved vannføring under ca. 20 m3/s. 
•  Datofestet vårflom er forholdsvis uproblematisk. 
•  Sommervannføringen (ca. 62 m3/s) er tilnærmet ideell for elveaktiviteter og 

den dekker mesteparten av turistsesongen. 
 

Konklusjon: Regimet vurderes å ha fungert relativt bra for reiselivsnæringen, 
spesielt i år med tidlig vår. Det er ønskelig at perioden med vannføring på ca. 60 
m3/s forlenges ut oktober (dvs. varer ut turistsesongen). 
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 Vannføringsregime for 2001-2003 
 Dette regimet skiller seg fra 1998-2000 regimet ved: 
 

 Mai – juni : Forholdsvis lave vannføringer (20-40 m3/s) med to kortvarige  
   småflommer (40-70 m3/s) i første halvdel av mai. 
 Juli – september: Kortere sommerperiode med minstevannføring 62 m3/s. 
 Tidlig oktober 2001 og 2002: Kortvarig spyleflom (200 m3/s). 
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4.3 Konsekvenser av regime 2001-2003  – oppsummert 
•  Lav vannføring i en viktig del av turistsesongen (mai-juni) er negativt.  
•  Spyleflommen medfører at 14 dager må settes av uten elveaktiviteter. Det er 

ønske om at et kortere tidsrom settes av til flom (4-5 dager). Dette vil gjøre 
det mulig å planlegge slik at flommen blir et mindre problem for besøkende. 
Samtidig blir de økonomiske konsekvensene mindre for fritidsbedriftene.  

 
Konklusjon: Regimet ser ut til å vært mindre tilfredsstillende for reiselivsnæringen 
enn regimet for 1998-2000. Dette skyldes i hovedsak lavere vannføring i deler av 
sommerhalvåret og avsetting av 14 dager til spyleflom.  
 
 
 

4.4 Framtidige vannføringsregimer 
Det er utarbeidet 3 skisser til mulige reglement. To av skisseforslagene er basert på 
faste slipp, mens det tredje er et dynamisk reglement med en fast prosent av det 
naturlige/ uregulerte avløpet fra Suldalsvatn. De tre skissene er vist i Figur 3. For 
alternativet Dynamisk 2 VM er beregnet slipp for 1994 vist fordi det var et år med 
midlere vannføringsforhold. I tørre år kan vannføringen bli svært lav ved alternativ 
Dynamisk. Forslag 1 og 2 innbærer faste slipp av vann uansett værforhold.  
 
Håndbok 140 (Statens vegvesen 1995) er brukt som metodisk bakteppe for 
konsekvensvurderingen. Prøvereglementet for 1998-2000 brukes som 
sammenligningsgrunnlag. Vurderingens fokus er lagt på turistsesongen (perioden 
april/mai-oktober). 
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 Forslag 1 

Januar – april: Minstevannføring 12 m3/s, korte perioder med 7 m3/s. 
April/mai: Tre smoltflommer (20.04, 01.05 og 10.05) på 70-130 m3/s. 20 m3/s 

   mellom. 
Mai – juni: Økende minstevannføring fra 20-35 m3/s. 
1. juli – 20. september: Pendling rundt 48 m3/s. 

 Frem til 5. oktober: Avtagende til 15 m3/s. 
 6. og 11.-12. oktober:  To spyleflommer (200-220 m3/s), 15 m3/s mellom. 
 Oktober videre: 35 m3/s. 
 November: 15 m3/s. 
 Desember: 12 m3/s.  
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Figur 3. De tre skisseforslagene til nytt reglement vist som vannføring ved Stråpa i et 
år med midlere vannføring (”normalt” år).  

Figur 3

 
 

4.5 Konsekvenser av Forslag 1 
Forslaget innebærer noe mindre vannføring i turistsesongen enn regimet for 1998-
2000 (se ). 1998-2000 regimet hadde en vannføring på ca. 60 m3/s fra tidlig/ 
midt i mai til 1. oktober. Ser en bort fra de tre ”vårflommene”, må en i Forslag 1 helt 
ut til juli før vannføringen er i nærheten av den mengden reiselivsnæringen ønsker 
seg (50-80 m3/s), og da er den fortsatt litt lav (pendling rundt 48 m3/s).  
 
To av tre datofestede ”vårflommer” (tidlig i mai) er positive variasjoner i en periode 
med relativt lite vann. Den midterste flommen gjør vassdraget uegnet for aktiviteter 
en bestemt dag. 
 
Fra ca. 20. september vil vannføringen avta (fra 48 m3/s) og ca.12. oktober ligger 
den på 15 m3/s. Perioden på 3,5 uke avbrytes av spyleflommer. Det er bra at 
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spyleflommene er datofestet, men vannføringen før og mellom flommene (15 m3/s) 
vil medføre at elva er lite egnet for aktiviteter i en noe lenger periode.  
 
De to siste ukene i oktober heves vannføringen til 35 m3/s, som er likt regimet for 
1998-2000. 
 
Konklusjon: Forslag 1 vurderes å gi mindre tilfredsstillende vannføringsforhold for 
reiselivsnæringen enn regimet for 1998-2000 på grunn av den reduserte 
vannføringen i sommerhalvåret. Konsekvensen vurderes som middels negativ.  
 
 
 
 
 Forslag 2 
 Januar – 15. juni: Generelt 6 m3/s. Små smoltutvandringsflommer (ca. 30 
  m3/s) 22. og 30. april, og 10. mai. 
 16. juni – 15. juli: 15 m3/s. 
 15. juli – 1. oktober: Pendling rundt 49 m3/s. 
 Oktober – desember: 6 m3/s. Spyleflommer 21. og 22 oktober.  
 

4.6 Konsekvenser av Forslag 2 
Forslaget innebærer i hovedsak en vannføring på 6-15 m3/s i april til midten av juli 
og i oktober (se Figur 3). I kun under halvparten av turistsesongen (2,5 måned) vil 
vannføringen ligge i nærheten (underkant) av ideell mengde. Tre små ”vårflommer” 
vil gi noe variasjon, men ikke ha vesentlig betydning for næringen. 
 
Konklusjon: Den lave vannføringen vil være svært uheldig for reiselivsnæringen i 
vassdraget. Forslag 2 vurderes å ha store negative konsekvenser.    
 
 
 
 
 Dynamisk 2 VM (tilsigsstyrt) 
 23 % av naturlig vannføring fra Suldalsvatn. 
 Minimum: 6 m3/s. 
 Maksimum: 250 m3/s. 
 

4.7 Konsekvenser av Dynamisk 2 VM 
Forslaget kan gi mye vann eller lite vann, avhengig av været i området. 
Vannføringen vil variere fra år til år og bli relativt uforutsigbar. En vannføring på 6 
m3/s vil være for liten til å gjennomføre de fleste elveaktivietene, men beregninger av 
dynamiske minstevannføringer for juni og juli i årene 1931-2003 viser at vann-
føringen aldri kom så lavt som 6 m3/s. I august-september er det imidlertid mer 
vanlig med lave vannføringer (under 15-20 m3/s) over lengre tid (se ). 
Perioder med liten vannføring i turistsesongen (april/mai-oktober) vil sannsynligvis 
redusere opplevelsesverdien og interessen for elveaktivitetene betydelig. Det er 
sagt av fritidsbedrifter at ”spenningen ved aktivitetene forsvinner med vannet”. 

Figur 3

 
250 m3/s vil gi farlige forhold, og i år med mye nedbør vil forslaget kunne medføre 
mange kanselleringer på grunn av store vannmengder. Variasjonene vil være størst 
nederst i vassdraget.  
 

SWECO Grøner AS 
 Side 13 av 17 



ULLA-FØRREPROSJEKTET 
Suldalslågen – samfunnsmessige forhold og vannføring 

Konklusjon: For reiselivsnæringen vil dette reglementet gi usikre arbeidsforhold hvor 
en i liten grad kan forutsette tilfredsstillende vannføring. Dynamisk 2 VM vurderes å 
kunne gi store negative konsekvenser for reiselivsnæringen i vassdraget. 
 

5 KONKLUSJON FASE 2 

Vannføringsregimet for 1998-2000 vurderes å være det beste regimet for reiselivs-
næringen. Forslag 1 vurderes som middels negativt. Forslag 2 og Dynamisk 2VM 
vurderes å kunne gi store negative konsekvenser.  
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