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Anleggets navn

10. Grevleosdammen, Tjågevatn.

Stedsnavn

Tjågevatn.

Kommune

Notodden.

Kartkoordinater

32VNM046237

Høyde over havet

Tjågevatn 321 moh.

Eier

Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening. (?)

Grunneiere

Nisi. (Odd ?)

Type anlegg

Rest av fløtningsdam. Dammen er i dag brukt som kar til bru, og er i denne sammenheng bygd på i bredden.

Byggeår

Det er angitt at det ble bygd en dam her i 1861, men dagens konstruksjon er merket med årstallet 1894.

Sist i bruk
Beskrivelse av anlegget

Dammen er bygd i stein, og er utvidet i bredden for å få til en tilstrekkelig kar for
bru over elva.

Tilstand

Steinkonstruksjonen står godt.

Sikkerhetsvurdering Ingen risikoproblemer knyttet til dette som damanlegg.
Tilgjengelighet

Ligger ved en privat skogsbilveg som er stengt med bom.

Prioritering

Sannsynligvis uten interesse som dam siden den er bygd om og framstår som noe
annet enn en dam i dag.

Forslag til tiltak

Grunneieren meddeles at vi overdrar dammen til ham.
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Anleggets navn

11. Tjågevatndammen.

Stedsnavn

Tjågevatn mot Ertstjønn.

Kommune

Notodden.

Kartkoordinater

32VNM069225

Høyde over havet

Tjågevatn 321 moh.

Eier

Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening.

Grunneiere

Olav Bolkesjø. (?)

Type anlegg

Fløtningsdam for oppdemming og samling av vann.

Byggeår

Dagens dam er antagelig bygd ca 1913 da det ble inngått avtale med grunneierne
om bygging, bruk og vedlikehold av dammen.

Sist i bruk
Beskrivelse av anlegget

Dammen er bygd i stein, og er totalt ca 90 m lang. Det er bare en lukeåpning i
dammen, og denne er vel en meter bred. Dammen står på tørt land i dag.
Det var tidligere en kjerrat fra Ertstjønn opp i Tjågevann, men det er i dag bare
noen fundamenter igjen av dette anlegget.

Tilstand

Dammen er i rimelig god stand.

Sikkerhetsvurdering Liten risiko.
Tilgjengelighet

En snau kilometer å gå på privat skogsbilveg med bom.

Prioritering

Ikke spesielt interessant.

Forslag til tiltak

Bør stå urørt.

Relativt fin mur, helt uten vanntrykk.

Åpning i dammen, i sin tid start på kjerrat.
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Anleggets navn

12. Follsjå hoveddam med hytte.

Stedsnavn

Follsjå i Fulldølavassdraget.

Kommune

Notodden.

Kartkoordinater

32VNM124150

Høyde over havet

Follsjå 223 moh.

Eier

Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening.

Grunneier

Tom Olav Hegna, Tor Arne Folseraas. SF eier grunnen der hytta står.

Type anlegg

Fløtningsdam for oppdemming og samling av vann. Fløterstue til bruk for fløterne.

Byggeår

Dagens dam antagelig fra perioden 1910 – 15.

Sist i bruk
Beskrivelse av anlegget

Dammen er bygget i stein, er ca 33 m lang og 2,5 m høy. Det er 4 luker i dammen,
alle av stål og med utskjærte åpninger for å oppnå en viss automatisk regulering av
vannstanden. Dammen reguleres av Follsjåkomiteen.
Hytta står på SFs tomt, ca 4-5 da som er skilt ut med eget gnr og bnr. Hytta er ikke
i særlig god stand, men den ligger nokså fint til og har sannsynligvis en viss verdi
som fritidsbolig.

Tilstand

Det står vanntrykk på dammen, og den er derfor egentlig underlagt bestemmelsene
om vassdragsteknisk ansvarlig. Vi er ikke pålagt dette til nå, men det vil sannsynligvis bli et krav med tiden.
Dammen er i rimelig god stand slik den er nå.

Sikkerhetsvurdering Representerer en viss risiko ved et evt. dambrudd. Det er om lag 2 m dypt ved

dammen, og i perioder en viss strøm. Dammen er ikke sikret med rekkverk.
Tilgjengelighet

Relativt lite tilgjengelig for allmennheten på grunn av at den private skogsbilveien
er stengt med bom. Ellers relativt greit tilgjengelig nr man har mulighet for å benytte veien.

Prioritering

Trolig ikke spesielt interessant som bevaringsobjekt, men må vedlikeholdes av
hensyn til regulering av vannstanden.

Forslag til tiltak

To av grunneierne ved dammen planlegger, og har søkt om, å få bygge minikraftverk i Fulldøla. Det er nødvendig å bygge om dammen hvis dette blir aktuelt, og
det er naturlig for oss å avvente utviklingen i den sammenheng.
Dam, hytte og tomt må ses under ett.
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Dammen kan reguleres med luker som heves, og reguleres i en viss utstrekning ved at det er laget åpninger
for overløp i lukene.

Båthus rett ved hytta.

Hytta ligger nokså fint til, men er i dårlig forfatning.

Side 22

Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening

Anleggets navn

13. Follsjå rennedam og renne.

Stedsnavn

Follsjå i Fulldølavassdraget.

Kommune

Notodden.

Kartkoordinater

32VNM122151

Høyde over havet

Follsjå 223 moh.

Eier

Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening.

Grunneiere

Tom Olav Hegna, Tor Arne Folseraas.

Type anlegg

Fløtningsdam for oppdemming og samling av vann. Dammen kan reguleres for å
slippe vann i tømmerrenna.

Byggeår

Dagens dam oppgitt til å være fra 1924. Renna skal være bygd i 1890 første gang.

Sist i bruk
Beskrivelse av anlegget

Dammen er bygget i stein, er ca 23 m lang og 2 m høy. Det er to luker i dammen,
begge av tre. Åpning til renna er et plankestengsel.
Renna er 530 m lang, og er bygd i tre. Mye av treverket er kreosotimpregnert.

Tilstand

Det står vanntrykk på denne dammen også. Dammen er i rimelig god stand, og
treverket i renneåpningen er byttet for noen år siden. De andre lukene er ikke undersøkt nøye, men ser ut til å være i relativt dårlig forfatning.
Renna er i dårlig stand de øverste 50 og nederste 100 meterne. For øvrig er renna i
rimelig god stand.

Sikkerhetsvurdering Relativt liten risiko for dem som eventuelt går i renna, men det er fare for å tråkke

gjennom bunnen på noen av de dårligste plassene. Renna er ca 15 m over bakken
på det høyeste, og utgjør dermed en viss risiko hvis man er uforsiktig. Det er en
del lokale hytteeiere og andre som går i renna.
Dammen utgjør neppe noen særlig sikkerhetsrisiko, og det går ikke vann gjennom
dammen til vanlig ut over en viss lekkasje.
Tilgjengelighet

Relativt lite tilgjengelig for allmennheten på grunn av at den private skogsbilveien
er stengt med bom. Renna og dammen ligger noen hundre meter fra vei, og er
dermed ikke særlig lett tilgjengelig for noen.

Prioritering

Dammen skiller seg ikke ut som spesielt bevaringsverdig i seg selv, men den er
nødvendig av hensyn til vannstanden i Follsjå. Renna har bevaringsverdi, men vil
neppe bli fredet.

Forslag til tiltak

Løsningen for denne dammen og renna bør avvente hva som skjer med eventuelt
minikraftverk i Fulldøla.
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Godt fundament.

En del er bygd av kreosotimpregnerte materialer.

I relativt god stand på lange strekninger.

Dårlige vegger revet det nederste strekket.

Dammen med reguleringsmuligheter.

Renna er i dårlig stand øverste del.
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14. Tjønnestultjønn dam.
Dammen ligger ved Tjønnestul i Kaala, på grensa mellom Notodden og Hjartdal kommuner. 675 moh.
Relativt stor dam, ca 50 m lang. Relativt dårlig stablet,
men står åpen og uten vanntrykk.
Det er sannsynligvis mest aktuelt å søke om å la dammen stå urørt som den er, og den bør dermed ikke medføre vesentlige kostnader.

15. Grastjønn dam.
Dammen ligger i Kaala, ved Grastjønn et kort stykke
nedenfor Tjønnestul. Dette ligger i Notodden kommune. Ca 580 moh.
Har vært en "steinkistedam", altså en lafta tømmerkiste
som er fylt med stein. Tømmeret er råtnet bort, og
dammen ligger som en steinrøys.
Vi bør søke om å få forlate denne som den ligger.

16. Tverrbekk dam.
Dammen ligger i et lite sidevassdrag til Kaala, like ved
Grastjønn.
Denne utgjør intet hinder som den ligger, og vi bør søke om å få forlate den som den ligger.
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