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FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer 
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og mer enn 550 årsverk frivillig arbeid.  Disse er med: Stavanger Turistforening, 
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-
KFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i 
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Sør-Jæren, Rogaland 
Orienteringskrets, Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening, Stavanger 
Kiteklubb, Sola Brettseilerforening og friluftsrådene. FNF Rogaland har og to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 
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Uttalelse til søknad om planendring for omsøkte Dalen 2 kraftverk fra Jørpeland 
Kraft AS 
 
FNF Rogaland (FNF) ønsker å kommentere Jørpeland Kraft AS (JKAS) sin søknad om planendring til 
konsesjonssøknad for Dalen 2 kraftverk i Strand kommune. Organisasjonene i FNF Rogaland har 
tidligere sendt innspill til konsesjonssøknaden men går nå sammen om et felles innspill.  
 
FNF er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland og representerer 
betydelige allmenne interesser hva gjelder friluftsliv, naturopplevelse, naturmangfold og folkehelse. 
Dette innspillet sendes på vegne av følgende organisasjoner: Naturvernforbundet i Rogaland, 
Stavanger Turistforening, Norges Speiderforbund Vesterlen krets, Norges Jeger og Fiskerforbund 
Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland og Rogaland KFUK-KFUM speidere. 
 
Da JKAS først søkte om konsesjon i 2014 ble den møtt med stor motstand i lokalbefolkningen. De 
frivillige organisasjonene og Strand kommune frarådet da en utbygging. Strand kommune har ved 
behandling i formannskap og nå sist i kommunestyret 21. februar igjen frarådet utbygging. FNF 
organisasjonene har hele tiden vært tydelige på at det foreslåtte prosjektet vil være svært skadelig for 
landskapet, naturopplevelsen og for friluftslivstilbudet i kommunen. FNF Rogaland ser svært alvorlig på 
den foreslåtte planendringen da vi mener endringene fremstilles av JKAS som en redusering av 
naturinngrepene men vil i realiteten bety en forverring av konsekvensene for friluftsliv og 
naturverdier.   
  
Store deler av prosjektet vil være på Foreneset, et statlig sikret friluftsområde og båndlagt i 
kommuneplanens arealdel til friluftslivsformål. En konsesjon vil bryte med forutsetningene for de 
statlige midlene bevilget til oppkjøp av eiendommen på 1980 tallet. Kraftstasjonen, vei, annet anlegg 
og drift vil sterkt redusere den allmenne verdien av området til friluftslivsformål og vil være i strid med 
intensjonene bak den statlige sikringen. Endret formål må dermed godkjennes først. Ref. brev fra 
Miljøverndepartementet 4915/83 N til kommunen: ‘’…området ikke kan nyttes til annet enn 
friluftsformål uten samtykke fra vedkommende departement.’’ En evt. omdisponering må følge 
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retningslinjer i Håndbok 30-2011 – Forvaltning av statlige sikrede friluftslivsområder, s.8 om 
omdisponering, der det fremgår at tillatelsen må gis av direktoratet.  
 
Som nevnt, i JKAS sin søknad (omtalt som ‘melding’) om planendring fremholder selskapet at den nye 
søknaden vil medføre mindre natur/miljøinngrep. Det er vanskelig å skjønne resonnementet. 
Endringene medfører at rørgaten i sin helhet blir nedgravd i motsetning til den opprinnelige søknaden 
hvor nær 200 m ville være i tunnel. Der tunellen var planlagt tidligere er Lågalia meget bratt og store 
deler av traseen er rent fjell. Her kan ikke rørgaten bare graves ned, men grøften må sprenges ut i 
fjellet. Sårene i naturen her vil bli betydelige og svært synlige. Det er tvilsomt om en slik rørgate trase 
noen gang vil gro igjen. Området er meget bratt og for det meste steinete og eventuell løsmasse vil 
sannsynligvis bli vasket vekk. 
 
JKAS hevder at miljøkonsekvensene vil bli mindre på grunn av at borerigg ikke trenger å etableres og at 
løsmasser ikke trenger å kjøres bort. Men, per konsesjonssøknaden ville en eventuell borerigg kun 
okkupere et minimalt større område enn rørgatetraseen og løsmassene fra en tunnel ville uansett blitt 
kjørt bort. Argumentet ansees dermed for neglisjerbart.  
 
JKAS hevder i søknaden om planendring at rapporten fra Ecofact konkluderer med at 
miljøkonsekvensene blir mindre. Dette er direkte feil.  Miljørapporten fra Ecofact konkluderer faktisk 
med at de biologiske konsekvensene blir uendret. Den sier ikke noe om andre konsekvenser for miljø. 
JKAS unnlater så å si noe om endrede konsekvenser for friluftsliv og landskap. Vi vil påpeke at disse vil 
bli svært negative på grunn av større landskapsmessige inngrep som vil resultere i synlige og varige 
spor i naturen. 
 
Konsekvensene av planendringene blir ikke mindre, men derimot større enn tidligere.  
Som tidligere uttalt av foreninger og naboer, med støtte av et betydelig antall engasjerte Strandabuer 
(til konsesjonssøknaden i 2014), vil Dalen 2 prosjektet være svært negativt for lokalsamfunnet. Strand 
kommune vil få minimale inntekter, men risikerer å ødelegge inntrykket og opplevelsen av en av de 
flotteste og viktigste nære friluftslivsområdene. Friluftsliv er en svært rimelig investering i folkehelse og 
er med på å fremme Strand som en attraktiv besøkskommune.  
 
Dalavatnet er tilgjengelig for alle, godt tilrettelagt blant annet ved iherdig innsats av speiderne, turlag 
og andre frivillige. Det er ikke mange slike naturområder som er så lett å komme seg til og ferdes i, hele 
året. Vi oppfordrer NVE til en gang for alle å si nei til flere inngrep i dette vakre og populære området.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
For FNF Rogaland 
 
Emily Halvorsen, koordinator 
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