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Tilleggsuttalelse angående Hamrebakkan kraftverk (sak 201300109)  

Bakgrunn 
Hamrebakkan kraftverk har søkt konsesjon og behandles under pakken «10 småkraftverk i 
Flekkefjord og Kvinesdal kommuner», sak 201300109. Nå har søker presentert ett nytt alternativ til 
utbyggingen, og høringsfrist for å komme med uttalelser på planendringen er 15.oktober. 

Vi takker for muligheten til å gi innspill til endringen og har følgende merknader: 

 

Endringer i planen 
Det er positivt at utbygger nå ønsker å føre vannveien mellom inntak og kraftstasjon som 

tunnel istedenfor nedgravd rørgate. Men vi kan ikke se at denne endringen medfører noen 

bedring for området med tanke på anadrom fisk, fiske og friluftsliv, og fraråder fremdeles at 

det gis konsesjon til Hamrebakkan kraftverk. 

 

Det er også positivt at det er utført bonitering av den delen som blir berørt av kraftverket. 

Rapporten viser at utbyggingen vil være negativ for anadrom fisk i elva. 

Ecofact, som har utført boniteringen, vurderer konsekvensene av utbyggingen slik; 

«Redusert vannføring vil likevel i hovedsak gi negative effekter, siden det er vannmengden 

som avgjør produksjonen i vassdrag.» 

«Redusert produksjon av anadrom fisk vil måtte påregnes på en strekning på ca.280m, mens 

de øverste 100 meterne opp til Håfossen trolig ikke vil ha så store endringer.» 

Ecofact skriver videre i forhold til avbøtende tiltak; 

«Oppvekstforholdene for fisken vil likevel bli vesentlig redusert på strekningen, siden 

produksjonen avhenger av vannføringen.» 

Vi vil understreke viktigheten i at det tas hensyn til lokalt viktige vassdragsstrekninger i 

forhold til laksefisk. Kunnskapsgrunnlaget vi har i dette tilfellet viser at det ikke bør bygges ut 

vannkraftverk her. 

 



 

Den foreslåtte minstevannføringen vil også få konsekvenser for fiske og annet friluftsliv i 

området. Kvinesdal JFF nevner det berørte området som det beste fiskestrekket i Litleåna, og 

er mest benyttet ved høy vannføring. En minstevannføring på 640 l/sek vil redusere 

tilgangen til fiske i elva. 

Annet friluftsliv som ferdsel langs elva og bading mister sin verdi ved den foreslåtte 

vannføringen. Det er også risiko forbundet med å oppholde seg i nærheten av en regulert 

elv. Avbøtende tiltak er foreslått, men det er ikke fokusert på sikkerheten i forhold til en 

uforutsett stans i anlegget. 

 

Konklusjon 

Vi kan ikke se at denne endringen medfører noen bedring for området med tanke på 

anadrom fisk, fiske og friluftsliv, og fraråder fremdeles at det gis konsesjon til Hamrebakkan 

kraftverk. 
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