Rovdrift på Eikernvassdraget
Av Eikernvassdraget Interessentlag (EVI) ved leder Per Aker
(Innlegget er tatt inn i Bygdeposten ( http://www.bygdeposten.no/ ) under
”Lesernes mening” på side 5 i avisens papirutgave tirsdag 20. mai 2003.)

Ordfører Anders B. Werps innlegg i Bygdeposten 8.5.2003 snakker seg bort fra hva
problemet dreier seg om; nemlig et for stort drikkevannsuttak. Vannverkene har til nå
ikke klart å framskaffe beregninger som viser at det planlagte vannuttaket på 900 liter pr
sekund går uten at det får en eller flere av disse konsekvensene:
-

Eikerns storørretstamme oppnår over år bare en brøkdel av dens krav til
vannstand i gyteperiden for å oppnå tilfredstillede reproduksjon.
Fuglereservatet får inntil 1/2 m synk i vannstand i hekkeperioden som er helt
uakseptabelt, tørrlegging av våtmarka gir ubeskyttede reir.
Fiskumvannet vil ved lavere vannstand gro til ifølge utredningene, da det er svært
grunt gjelder det betydelige arealer.
Allmenhetens bruk av vassdraget blir vanskeliggjort, vannstand under kote 18,30
gir problemer for båtbruk og bryggeanlegg i Vestfossen.
Vestfosselva får merkbart mindre lavvannføring, dvs. under 5m3/sek hvor elva
ikke er farbar. Også minstevannføring på 1,3 m3 vil øke med flere dager. Slike
perioder medfører problemer for sjøørreten og fører til økt gjengroing og i nedre
del av elva økte luktproblemer.

Lokal forvaltning har en god klang, men så langt har det vært en bedrøvelig affære det
Øvre Eiker kommune har bidratt til i Eikern-saken. Men den politiske håndteringa i
kommunen har vært god hvis formålet har vært å skaffe vannverkene mest mulig vann
uavhengig av hva vassdraget tåler. Kommuneledelsen med ordføreren i spissen har lagt
stor vekt på utenforstående ekspertise, de samme som har vært utredere for vannverkene.
Det er kommentarene fra dette hold som er brukt som sannhetsvitne for hva Eikern tåler.
At beregningene som vannverkene har utført i Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
viser at det ikke lar seg gjennomføre uten kollisjon med punktene ovenfor, uansett
kjøring av kraftstasjon, ser ikke ut til å bekymre.
Eikern-saken er stor og det er ikke noen enkel oppgave å ha full oversikt i saken. Det
påhviler kommuneledelsen en stor oppgave hvordan saken håndteres overfor de som skal
ta endelig avgjørelse. EVI har brukt mye tid på saken, svært mye tid, men vi kjenner oss
ikke igjen i Anders B. Werps innlegg.
Fagre ord og forsikringer fra ordførerens side om hvor betryggende det er hjelper lite når
vi vet at det skisserte vannuttaket er omlag det dobbelte av hva som er vassdragets
tåleevne.
Saken har mer blitt et spill om hvem som skal ha rettighetene til Eikern i framtida enn
hvem som reelt trenger drikkevann nå. Øvre Eiker kommune er blitt delaktig i dette
spillet under parolen lokal forvaltning. Hvem som vinner spillet om vannrettighetene er
og blir underordnet for alle som bruker vassdraget hvis det skal legitimere rovdrift.
Vi minner om at vi fortsatt ikke har fått svar på vårt åpne brev til Øvre Eiker kommune
ved Ordføreren i Bygdeposten 27.03.2003. Allmennheten har krav på å få et slikt svar.

