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Vannstandsfall i Randselva i august 2016, Ringerike kommune 
 

 

Fylkesmannen har mottatt bekymringsmelding fra Ringerike Sportsfiskere med hensyn 

på en episode med raskt vannstandfall i Randselva i slutten av august 2016. I følge 

bekymringsmeldingen førte episoden til betydelig stranding av ørretunger i elva. 

Stranding av fisk er generelt meget negativt, spesielt i Randselva som huser en lokal, 

regional og nasjonal viktig storørretstamme. Fylkesmannen ber derfor regulanten 

utdype årsaken til denne episoden, bl.a. sett i lys av gjeldende manøvreringsreglement.  

 

 

Fra Ringerike Sportsfiskere har Fylkesmannen fått oversendt en bekymringsmelding med 

hensyn på raskt fall i vannføringen i Randselva mellom 26. og 27. august 2016 (se vedlegg). I 

følge Ringerike Sportsfiskere medførte dette tørrlegging av store elvearealer og stranding av 

ørretunger. I følge foreningen har det også skjedd tilsvarende episoder tidligere.  

 

Fylkesmannen ser med bekymring på slike hendelser. Raske vannfall fører til betydelig 

stranding av fisk som ikke greier å unnvike de tørrlagte områdene. Slike hendelser er spesielt 

negative i Randselva. Elva er oppvekst - og gyteområde for ørret av Randselvstammen som er 

en av de to storørretammene i Tyrifjorden. Storørretstammene i Tyrifjorden har stor verdi 

ikke bare lokalt, men også regionalt og nasjonalt. I tillegg til storørret er det også registrert 

elvemusling i elva. Elvemusling som står på Rødlista over arter som er truet og sårbare, 

responder også negativt på raske vannfall. 

 

Fylkesmannen ønsker derfor en redegjørelse på hva som forårsaket nevnte fall i vannføring, 

og hvor lavt vannføringen falt i elva mellom 26 og 27. august 2016. I følge dagens 

vannføringsreglement av 12. januar 1995, skal ikke vannføringen underskride 15 m
3
/sek. 

Dette reglementet er for øvrig under revisjon, med forslag til nedre grense for 

minstevannføring på 20 m
3
/sek. 

 

Viss det raske vannfallet mellom 26. og 27. august har årsaker som kan tilskrives regulantens 

ansvar, vil Fylkesmannen vurdere om skade på rekrutteringen av storørret skal kompenseres 

ved økt utsetting av ørret i Randselva til sommeren (ref. konsesjonsvilkårene for 

Randsfjordens regulering av 12.1.1995, pkt. 6).  
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Kopi av dette brevet går også til NVE som på eget grunnlag vil vurdere om det har skjedd 

brudd på gjeldende manøvreringsreglementet.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Hilde Sundt Skålevåg  

Fagsjef            

 

Erik Garnås 
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