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Dette innspillet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland og 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland. 

 

Olje – og energidepartmentet (OED) ber om eventuelle tilleggsuttalelser til saken som gjelder Gjelet 

kraftverk. Gjelet kraftverk ble avslått av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 25. mai 2020, 

men avslaget ble senere påklaget av tiltakshaver Jona Kraft AS. 

Jona Kraft AS v/ Njål Selsvik skriver i en epost til NVE den 5. mars 2021 at «NVE ikke har hensyntatt at 

der var planlagt og godkjent en landbruksvei de øverste 150 meterne av planlagt rørtrasé for 

kraftverket». Det hevdes videre at «NVE har forankret avslaget i at denne øverste delen var uberørt 

og ikke kunne tilbakeføres til opprinnelig form.» Selsvik skriver videre at landbruksveien nå er 

etablert og at terrenget nå er varig forandret, og at «rørtraséen kan etableres i denne veien uten 

ytterligere påvirkning på terrenget». Selsvik har også lagt ved bilder av landbruksveien. 

FNF Hordaland uttalte seg til saken om Gjelet kraftverk i juni 20191, og ett av våre poeng den gang 

gjaldt det omsøkte tiltakets bidrag til den den samlede belastningen på vassdragsnaturen i området. 

Vi skreiv da blant annet følgende: «Vi vurderer ikke at endringene forandrer konklusjonen 

vedrørende samlet belastning, spesielt for Storelvi. 27 % av nedbørsfeltets avrenning er allerede 

fraført til Jukla og Mauranger utbyggingen. Herand Kraftverk vil fraføre vannet på mer enn 25 % av 

elvas lengde.» Når det gjelder den lokale delen av vassdraget, skreiv vi blant annet at «elvestrengens 

naturlige og varierende vannføring vil være et viktig naturlig element i et nærmiljø som i stor grad er 

endret av menneskelig inngrep/påvirkning.»  

FNF Hordaland ønsker også å sette fokus på de landskapsmessige konskvensene av en ytterligere 

kraftutbygging i området. Det er allerede mange vannkraftverk i det aktuelle området2. 

 

1 https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/wp-content/uploads/sites/19/2021/04/21.06.2019Gjelet-
kraftverk_FNF20190621.pdf 
 
2 https://temakart.nve.no/link/?link=vannkraft&layer=0,8&field=kdbNr&value=8220&buffer=3000 
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Side 2 av 2 

Argumentet vårt om tiltakets bidrag til den samlede belastningen for selve vassdraget blir etter vår 

mening ytterligere forsterket av at det nå har blitt bygget en landbruksvei kloss opp i vassdraget, der 

man også har ødelagt mye av vassdragets kantvegetasjon. Selv om dette tiltaket angivelig har vært 

lovlig, er dets effekter på vassdraget like fullt negative.  

Rent prinsipielt, så kan det etter vår mening ikke være slik at et stort inngrep i et fra før urørt 

område, skal kunne forsvare en ytterligere nedbygging av det samme området/vassdraget. Å godta 

Selviks argumentasjon her, vil være det samme som å legge opp til at hvis man bare får «stukket hull 

på et område», så vil det være fritt frem for enda flere tiltak. Dette vil utvilsomt kunne generere en 

svært uheldig praksis når det kommer til f.eks. søknader om mindre vannkraftverk. 

Vi håper at klagen fra Jona Kraft AS ikke vil føre frem. Selv om landbruksveien har hatt negative 

påvirkninger på vassdragets kantvegetasjon, er det ingen tvil om at et kraftverk her vil medføre 

ytterligere negative påvirkninger på vassdraget, og at den samlede belastningen på vassdraget vil bli 

enda større hvis Gjelet kraftverk tillates. 
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v/ koordinator Gunvar Mikkelsen 

 
Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, 

som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det elleve organisasjoner tilsluttet 

FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag, 

Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og 

omegn, Voss Utferdslag (DNT), Voss Kajakklubb og Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Sammen 

representerer organisasjonene rundt 40.000 medlemmer i fylket. 


