Åpent brev til Drangedal E-verk.
Om regulering og vann nivå i Breilivatn og Holmevatn.
Vi vil med dette brevet uttrykke hva styret i Breili vel mener om reguleringen av
Breilivatn og Holmevatn, samt Drangedal e-verks tilstedeværelse på Kyrkjebygdheia.
Siden Drangedal E-verk inngikk avtale om fallrettighetene for 50 år siden har
Kyrkjebygdheia utviklet seg med ca 510 hytter i nær tilknytning til Breili- og
Holmevatn. Dette bør det tas hensyn til fra Drangedal E-verk sin side ved inngåelse
av nye avtaler for 30 år.
Kyrkjebygdheia er blitt et formidabelt rekreasjons område for mange tusen
mennesker, ikke bare hyttefolk men også dagsbesøkende i store mengder i helger og
ferier.
Her er fantastisk turterreng og flotte fiskevann, og slik vil vi gjerne beholde det. Vi
vil derfor gjerne ha et ord med i saker som gjelder utnytting av området som betyr så
mye for oss hytteeiere.
Etter hva jeg forstår så betaler Drangedal e-verk for settefisk, og fylket i samarbeid
med staten for kalking. Fallrettighetene er kjøpt engang for alle av grunneierne.
Altså tilbakeføres det ikke særlig store ressurser fra Drangedal e-verk til området de
henter vannkraft fra. Det bør endres mener vi.
Drangedal E-verk bør ta i betraktning hva vi brukerne av heia mener om utnyttelse av
vannressursene. Forholdene er ikke de samme som når avtalene ble inngått første
gang. Nå er det mange fler som er avhengig av at forholdene blir lagt tilrette for varig
bruk av Kyrkjebygdheia.
Vi forstår at inngåtte avtaler gjelder, men at de skal revideres i løpet av 2013, vi vil i
den forbindelse gjerne ha noen forandringer og nye ytelser fra Drangedal E-verk.
1. Vann nivået på sommeren skal kun reguleres 1m, fra 1. mai til 15 oktober. Ved
dagens regulering på 3m blir nesten hele Breilivatn en ørken ved maks
vannuttak.
2. Drangedal E-verk fullfører veien fra Tørdal til Kyrkjebygdheia, gjerne i
samarbeid med Drangedal kommune, Nissedal kommune, grunneierne,
utbyggerne av heia, Heiveien og hytteeierne. Altså alle involverte parter i
begge kommuner.
3. Drangedal E-verk og grunneierne opparbeider bedre muligheter for utsett og
opptak av båt i Stokkosen og ved Holmevatn.

4. Rist for hindring av fiskerømming til Kjempåsvatnet skal til enhver tid vær
montert. Vi forstår det slik at denne ble tatt vekk i vinter p.g.a ising. Dette må
kunne løses på en bedre måte. Er den på plass igjen nå?
Forslaget til konsesjonsrevisjon skal sendes inn 1/10-13, og før den tid bør alle
spørsmål og forslag være avklart.
Det er folkemøte for alle som er interessert i dette, i Tørdal tirsdag 28/5-13 og i
Nissedal onsdag 29/5-13. Møt opp alle som bryr seg om Kyrkjebygdheia.
Møtene arrangeres av Drangedal e-verk i samarbeid med Faun Naturforvaltning.
De holdes på den lokale skolen, klokkeslett blir annonsert.
Breili vel er bare 1 av 9 hyttevel på Kyrkjebygdheia. Dette er saker som KVS
(Kyrkjebygdheia vel sammenslutning) burde kjøre videre, og ikke frontes av et enkelt
hyttevel alene. Det hadde vært fint om det kom folk på banen som interesserer seg for
dette, som Fiskelag, lokalbefolkning, hytteeiere, lokale lag og foreninger. Dette angår
alle som bruker heia.
Styret i Breili vel.

